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EXECUTIVE SUMMARY 

 

PONKESDES NURSE PERFORMANCE MODEL IN IMPROVING THE 

INDEPENDENCE OF FAMILY CARE FOR ELDERLY IN BANGKALAN 

DISTRICT  

 

By : Luluk Fauziyah Januarti 

 

    Family independence plays a role in optimum outcome the way or caring which 

elderly needed at home. Nurses in hospital can be useless if not continued at home 

which  elderly should be treated again. Family participation since the beginning of 

nursing care will improve the ability of family independence to care elderly at 

home, so the possibility of recurrence can be prevented. The lack of family 

independence in caring for the elderly contributes to decrease quality of elderly 

life, increasing the occured of illness the elderly and  increasing incidence of 

neglect the elderly. Family independence in caring for the elderly is influenced by 

several factors such as environment, health services (elderly ponkesdes, 

puskesmas and posyandu). Efforts to improve the independence of family care for 

the elderly by improving the quality of  public health services in Ponkesdes. 

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) is a health service facility located in 

village which is the development of  Pondok Bersalin Desa (Polindes) as a 

network of Puskesmas in order to get closer access and quality of  health service. 

The performance of nurses as the spearhead of  health  services is a very important  

issue to study in order to maintain and  improve the quality of  health services. 

Nurses as health workers in Ponkesdes have duties and  responsibilities according 

to authority. The performance of nurses in making nursing care is aimed to 

individuals, families, groups and communities through the nursing process so that 

community  independence in health efforts The factors that influence nurse's 

performance  consist of  3 main factors: individual variable (ability & skill, 

background of experience, demography), psychology variable (perception, 

attitude, personality, learning, motivation), organizational variable (resource, 

leadership, structure, job design). Impact of nurse model performance in 

ponkesdes can  reduce the independence of the family in health care, and 

prevention of disease. As a result the quality of public health declined, hampering 

health development. 

The result of initial data collection in Dinas Kesehatan Bangkalan percentage 

of family nursing service in improving family care in Bangkalan District was only 

10% in 2015 and 17% in 2016. Employment Data of Bangkalan Health Office 

conducted on 99 Ponkesdes nurses obtained  in 2017 most Performance nurse 

enough 47 people (58%) and nurse performance less as many as 23 nurses (26%), 

even there are 2 nurses (3%) did not meet the performance standard so that the 

employment terminated by employer in Dinas Health Bangkalan. 

This research was quantitative research with explanatory survey design with 

cross-sectional approach. The population in this research was nurses who worked  

in Ponkesdes. The population in this study was taken from 18 subdistricts. There 

are 22 health centers with 97 Ponkesdes with 130 nurses Sample This studied 
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consists of 78 respondents with sample techniques using simple random sampling. 

Independent variables in this research were Individual Characteristics, 

psychology, organization, and performance of Nurse. Dependent variable in this 

research was Family Independence. 

Data were collected through questionnaires that were late tested, the data were 

analyzed descriptively, Data were analyzed by using Partials least square. This 

research was to develop performance model of nurse of ponkesdes in an effort to 

increase the independence of caring family of elderly. 

The results of this study indicate the performance model of nurse Ponkesdes in 

an effort to increase the independence of family care for the Elderly is influenced 

by Individual Factor (background experience and communication nurse). 

Organizational factors (leadership and reward systems), and performance factors 

of Ponkesdes nurses. Ponkesdes nurse performance model has a good predictive 

relevance in improving the independence of Elderly care families so that it can be 

applied in the nursing service order Ponkesdes in Bangkalan District by first 

formulating the stages of nurse performance Ponkesdes as a guideline of the 

implementation of nursing care in Ponkesdes in the independence of caring for the 

Elderly. Performance model of Nurse Ponkesdes recommends five stages: 

1.assessment to the family by identifying socio-cultural data, environmental data, 

structure and function, family stress, and strategic coping, recognize elderly health 

problems, study diet Elderly, review activity and rest, personal hygiene, reviewing 

the utilization of health services then 2. Determining appropriate nursing 

diagnosis terahada elderly health problems, 3. Prepare an intervention plan 

consists of objectives, resource identification, define alternative approaches, select 

nursing orders, set priorities, 4. Implement implementation by meeting the diet 

Elderly food, fulfill activity and rest, fulfill personal hygiene, conduct routine 

control to health service, 5. Conduct evaluation 

Performance model of nurse ponkesdes in improving the independence of 

elderly family can be used  by nurse in doing nursing intervention to improve the 

quality of elderly nursing  care  especially in forming family independence to care 

elderly. The results of the research can be used as a foundation in taking health 

care policy in an effort to improve the welfare of nurse ponkesdes and achieving 

better quality of elderly life.  
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ABSTRACT 

 

PONKESDES NURSE PERFORMANCE MODEL IN IMPROVING THE 

INDEPENDENCE OF FAMILY CARE FOR ELDERLY IN BANGKALAN 

DISTRICT  
 

By : Luluk Fauziyah Januarti 

 

 

Introduction: The performance of nurses as the spearhead of health services is a 

very important issue to study in order to maintain and improve the quality of 

health services. Nurses as health workers in Ponkesdes have duties and 

responsibilities according to authority. The performance of nurses in making 

nursing care is aimed at individuals, families, groups and communities through 

the nursing process so that the community can be independence in their health 

efforts. This study aimed to Develop Performance Model of Nurse Ponkesdes in 

Efforts to improve independence of family care for the Elderly. Method: This 

research was quantitative research with explanatory survey design with cross-

sectional approach, consist of 78 respondents with sample technique used simple 

random sampling Data is analyzed by using Partials least square. Results: 

Individual Factor background experience and nursing communication had a 

significant effect on the performance of Ponkesdes nurses, psychological factors 

had no significant effect on the performance of nurse ponkesdes, organizational 

factors leadership and reward system significantly influenced the performance 

of nurse ponkesdes. Performance factors of nurse ponkesdes significantly 

influenced the independence of the family care for elderly Discussion: The 

results can be used nurse in conducting home visits the implementation of 

nursing process to improve the quality of elderly nursing care, especially in 

establishing the independence of the family caring for the elderly. 

 

Keywords: Nurse performance, Ponkesdes, Family Independence 
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ABSTRAK 

Model kinerja perawat Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian 

keluarga merawat lansia di Kabupaten Bangkalan 

 

 Pendahuluan: Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan   kesehatan    

merupakan   masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Perawat 

sebagai tenaga kesehatan di Ponkesdes memiliki tugas dan tanggung jawab 

sesuai kewenangan. Kinerja perawat dalam membuat asuhan keperawatan 

ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui proses 

keperawatan agar masyarakat mandiri dalam upaya kesehatannya. Penelitian 

ini bertujuan untuk Mengembangkan Model Kinerja perawat Ponkesdes dalam 

Upaya Meningkatkan Kemandirian  Keluarga merawat Lansia. Metode: 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain explanatory 

survey dengan pendekatan cross-sectional, terdiri dari 78 responden dengan 

teknik sample menggunakan simple random sampling Data dianalisis dengan 

menggunakan Partials least square. Hasil: Faktor Individu latar belakang 

pengalaman,dan komunikasi perawat. yang berpenagaruh signifikan terhadap 

kinerja perawat Ponkesdes, faktor psikologi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perawat ponkesdes, faktor organisasi kepemimpinan dan 

sistem imbalan berpenagaruh signifikan terhadap kinerja perawat ponkesdes   

Faktor kinerja perawat ponkesdes berpengaruh signifikan terhadap 

kemandirian keluarga merawat lansia.. Diskusi: Hasil penelitian dapat 

digunakan perawat dalam melakukan intervensi keperawatan untuk 

meningkatkan kualitas asuhan keperawatan lansia khususnya dalam 

membentuk kemandirian keluarga merawat lansia. 

 

Kata kunci: Kinerja perawat, Ponkesdes, Kemandirian Keluarga 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan 

langsung pada setiap keadaan sehat maupun sakit pada lanjut usia (lansia). 

Kemandirian Keluarga merupakan sebuah kemampuan atau keadaan keluarga 

mampu mengurus atau mengatasi kepentingan sendiri tanpa bergantung 

dengan orang lain (Maryam, 2008). Kemandirian keluarga berperan dalam 

menentukan cara atau asuhan yang diperlukan lansia di rumah. Keberhasilan 

perawat di rumah sakit dapat sia-sia jika tidak diteruskan di rumah yang 

kemudian mengakibatkan lansia harus dirawat kembali (kambuh). Peran   serta   

keluarga   sejak   awal asuhan keperawatan akan meningkatkan kemampuan 

kemandirian keluarga merawat lansia di rumah, sehingga kemungkinan 

kekambuhan dapat dicegah. Kurangnya kemandirian keluarga dalam merawat 

lansia memberikan kontribusi terhadap terjadinya penurunan kualitas hidup 

lansia, meningkatkan angka kesakitan pada lansia dan meningkatkan kejadian 

pengabaian terhadap lansia. 

  Lansia merupakan  suatu  keadaan  yang  terjadi  di  dalam hidup 

manusia, fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan  

adanya  beberapa  perubahan dalam hidup secara alamiah. Menurut organisasi 

kesehatan dunia (WHO), ada empat   tahapan   batasan-batasan   lanjut usia 

yaitu usia pertengahan (middle age) kelompok usia 45 - 59 tahun, usia lanjut 
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(elderly) kelompok usia 60 - 70 tahun, usia lanjut tua (old) kelompok usia 

antara 75 - 90 tahun, usia sangat tua (very old) kelompok usia diatas 90 tahun 

(Notoatmodjo, 2007). Lansia akan mengalami penurunan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan . Kebutuhan lansia dalam bantuan kebutuhan sehari hari  

mungkin bersifat sementara, permanen, atau rehabilitatif. Lansia akan  

mengalami  perubahan fisik  keterbatasan  dalam  aktivitasnya,  Karena itu   

perawat   juga   perlu   bekerjasama dengan keluarga untuk meningkatkan 

kemandirian keluarga dengan optimal karena bila fungsi keluarga berjalan 

dengan baik maka berpengaruh pula pada kemandirian lansia  yang  

mempengaruhi cara menindak lanjuti dengan berusaha mengubah,  

memelihara  atau meningkatkan   perilaku   lansia   kearah yang lebih positif. 

 Hasil proyeksi penduduk 2010 - 2035, Indonesia akan memasuki periode 

lansia ageing, dimana 10 % penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas. 

Sejak  tahun 2004 - 2015 memperihatkan adanya peningkatan Usia Harapan 

Hidup di Indonesia dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 

2030 - 2035 mencapai 72,2 tahun, tingginya UHH merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang 

kesehatan.  Adapun sebaran penduduk lansia di Provinsi Jawa Timur sebanyak 

11,5 % dari jumlah penduduk. Angka Beban Tanggungan Indonesia sebesar 

48,63 % artinya setiap 100 orang penduduk yang masih produktif akan 

menanggung 48 orang yang tidak produktif di Indonesia, angka beban 

tanggungan  Provinsi Jatim 45,28 % (Info Datin, 2016). Keluhan kesehatan 

tidak selalu mengakibatkan terganggungnya aktivitas sehari hari, namun 
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terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami penduduk dapat 

menggambarkan tingkat / derajat kesehatan secara kasar. Lansia mengalami 

peningkatan yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan pada lansia.  

Rerata lebih dari separuh lansia yang mengalami keluhan kesehatan selama 

sebulan terakhir. Bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan 

akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak yang muncul 

pada usia lanjut. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh 

sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular (Info Datin, 2016) . Hasil 

Riskesdas 2013 penyakit terbanyak pada usia lanjut adalah penyakit tidak 

menular antara lain hipertensi 63,8 %, arthritis 54,8 % , Stroke 67 %, Penyakit 

Paru Obstruktif Kronik 9,4 %, dan Diabetes Mellitus 3,5 %. Munculnya 

beberapa masalah kesehatan pada lansia maka untuk mewujudkan lansia sehat, 

mandiri, berkualitas dan produktif harus dilakukan pembinaan kesehatan 

sedini mungkin dan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga dan 

masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan lansia . 

 Data Kemenkes R.I 2010 didapat hasil evaluasi peran dan fungsi 

perawat kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian keluarga 

dipuskesmas daerah terpencil di 10 provinsi tahun 2005 didapatkan asuhan 

keperawatan keluarga belum dilaksanakan secara optimal . Hasil Riset Fasilitas 

kesehatan (Rifaskes) Nasional tahun 2011 menunjukkan presentase pencapaian 

pelayanan keperawatan keluarga di Puskesmas di Seluruh Indonesia adalah 61% 

dari 100% target nasional. (Kemenkes R.I, 2012).  Hasil pengumpulan data awal 

di Dinas Kesehatan Bangkalan presentase pelayanan keperawatan keluarga 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



4 
 

dalam meningkatkan kemandirian keluarga di Kabupaten Bangkalan hanya 10 % 

pada tahun 2015 dan  17 % pada tahun 2016.   

  Kemandirian Keluarga dalam merawat lansia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu lingkungan seperti pelayanan kesehatan (Ponkesdes, Puskesmas 

dan Posyandu Lansia), Faktor lansia yaitu kemampuan dalam pemenuhan 

kebutuhan bio, psiko, sosial, spiritual dan faktor kemampuan keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan bio, psiko, sosial, spiritual. Upaya meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat lansia dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan masyarakat di Ponkesdes. 

 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) merupakan sarana pelayanan 

Kesehatan yang berada didesa atau kelurahan yang merupakan pengembangan 

dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jejaring Puskesmas dalam 

rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (Pergub Jatim, 

2010). Tenaga Ponkesdes terdiri dari bidan dan perawat.  Perawat memiliki 

peran, fungsi dan tugas pokok dalam memberikan asuhan keperawatan. 

Keberhasilan sebuah Ponkesdes dalam melaksanakan asuhan keperawatan 

keluarga dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna atau 

bermutu dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah Sumber daya 

Manusia. Sumber daya Manusia yang dapat menentukan mutu kesehatan 

adalah kinerja perawat. Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan   

kesehatan  dan  merupakan   masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam 

rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Kinerja perawat yang baik merupakan jembatan dalam menjawab jaminan 
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kualitas pelayanan kesehatan yang di berikan terhadap pasien baik yang sakit 

maupun  sehat.  Kunci  utama  dalam peningkatan kualitas jarang pelayanan 

kesehatan adalah   perawat   yang   mempunyai   kinerja tinggi.  Namun 

ditemukan keluhan berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan kesehatan yang 

muaranya berasal dari kinerja petugas kesehatan termasuk perawat. 

 Perawat sebagai tenaga kesehatan di Ponkesdes memiliki tugas dan 

tanggung jawab sesuai kewenangan dari Puskesmas. Perawat Poskesdes 

memiliki Program UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) diaplikasikan dalam 

bentuk pelaksanaan program Perkesmas dengan melaksanakan pelayanan 

promotif, preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan 

kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Asuhan keperawatan 

ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalui proses 

keperawatan agar masyarakat mandiri dalam upaya kesehatannya.   

 Hasil laporan di beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten sejak Ponkesdes ini 

berjalan pada tahun 2009 adalah perawat Ponkesdes lebih berorientasi pada 

kegiatan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP). Usaha Kesehatan Masyarakat 

(UKM) dalam hal ini adalah keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 

belum dilaksanakan secara optimal. Data Kepegawaian Dinas Kesehatan 

Bangkalan yang dilakukan pada 99 perawat Ponkesdes diperoleh pada tahun 

2017 sebagian besar Kinerja perawat dalam kategori kuning atau cukup 47 

orang (58 %) dan kinerja perawat dalam kategori merah atau kurang sebanyak 

23 perawat (26 %), bahkan terdapat 2 orang perawat (3 %) tidak memenuhi 

standart kinerja sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



6 
 

kepegawaian di Dinas Kesehatan Bangkalan.  

        Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menjalankan Ponkesdes sejak 

2010 yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Harapannya masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan dan kemandirian keluarga dalam merawat keluarga, salah 

satu unsur utama dalam kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang 

sehat. Dari data yang diambil dalam penelitian Wibrata (2014) dari Dinas 

Kesehatan di Provinsi Jawa Timur bahwa terdapat 10 % (291) perawat yang 

melaksanakan kegiatan sebagai perawat Ponkesdes, dan sisanya 90 % (2619) 

perawat belum melaksanakan tugas sebagai perawat Ponkesdes dengan baik. 

Masalah ini tentunya akan menghambat pembangunan kesehatan jika tidak 

ditangani dengan benar. 

 Faktor yang mempengaruhi perilaku kinerja perawat terdiri dari 3 faktor 

utama yaitu variable individu (kemampuan & keterampilan, Latar belakang 

Pengalaman, Demografi), Variabel Psikologi (Persepsi, sikap, Kepribadiaan, 

Belajar, Motivasi), Variabel Organisasi (Sumber daya, Kepemimpinan, 

Imbalan, struktur, Desain perkerjaan) (Gibson,1997 dalam Ilyas,2002). 

Menurut hasil penelitian Kinerja perawat dalam pelaksanaan perkesmas sangat 

dipengaruhi secara langsung oleh faktor afeksi, faktor personal, dan faktor 

interaksi (Wibrata,2017). Faktor yang menghambat pelaksanaan keperawatan 

keluarga adalah ketidakmampuan petugas Ponkesdes dalam pengisian 

instrument cohort, tidak tersedianya format asuhan keperawatan keluraga pada 

pasien, masyarakat belum memahami fungsi Ponkesdes. Kendala nonteknis 
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sarana prasarana kurang memadai, anggaran operasional Ponkesdes belum 

tersedia, standart gaji petugas Ponkesdes masih dibawah Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) tahun 2016 (Munir, 2016).  

 Dampak kinerja perawat yang belum melaksanakan kinerja Ponkesdes 

secara optimal dalam keluarga dapat menurunkan kemandirian keluarga dalam 

melakukan perawatan kesehatan, dan pencegahan terhadap penyakit. 

Akibatnya kualitas kesehatan masyarakat menurun, menghambat 

pembangunan kesehatan. Karena keluarga merupakan kelompok yang 

mempunyai  peranan yang  amat  penting dalam mengembangkan, mencegah, 

mengadaptasi dan memperbaiki masalah kesehatan  yang  ditemukan  dalam 

keluarga (Azwar, 2007). Masalah kinerja perawat Ponkesdes ini jika tidak 

segera ditangani akan berdampak luas dan berbahaya untuk jangka panjang. 

Tidak hanya untuk untuk instansi kesehatan tapi juga untuk masyarakat luas. 

 Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi 

perawat dalam pelayanan kesehatan kemandirian keluarga merawat lansia di 

Ponkesdes adalah meningkatkan kualitas perawat di Ponkesdes. Untuk 

meningkatkan kualitas perawat diperlukan perubahan kinerja perawat yang 

dawali dengan perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini diprediksi akan 

berpengaruh terhadap asuhan keperawatan keluarga dalam merawat lansia. 

Dalam kajian keilmuan maka diperlukan sebuah konsep atau suatu model 

yang dapat diterapkan guna memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal 

ini penulis mencoba untuk menerapkan model kinerja perawat Ponkesdes 

dalam meningkatkan kemandirian keluarga Lansia dengan pendekatan Family 
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centered Nursing. Penerapan model keperawatan Ponkesdes sangat 

dibutuhkan bagi perawat Ponkesdes agar ada pengembangan kualitas 

pelayanan kesehatan dimasyarakat. Terutama dalam pengambilan keputusan 

dan tindakan yang diperlukan individu dalam pencegahan penyakit.  

 Asuhan keperawatan keluarga berfokus pada keluarga sebagai klien, 

difokuskan pada peningkatan kesehatan anggota keluarga, melalui perbaikan 

dinamika hubungan internal keluarga, struktur dan fungsi keluarga yang 

terdiri atas afeksi, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan perawatan kesehatan 

bagi anggota keluarga untuk dapat merawat anggota keluarganya yang sakit 

dan meningkatkan hubungan keluarga dengan lingkungannya (Friedman 

dkk, 2010). Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan 

Teori Family  centered Nursing yang didasarkan pada Friedman Model. 

 Model kinerja perawat Ponkesdes Dalam pelaksanaan Perkesmas dengan 

pengembangan model konfirmasi Teori yang dikembangkan dari Blended 

Theory HPM (Health Promotion Model) dan HIM (Human Interaction 

Model) dengan mensubtitusikan faktor Penguat. Kekuatan model ini 

dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh faktor personal, faktor afeksi, dan faktor 

interaksi dalam merubah perilaku perawat dalam melaksanakan Perkesmas 

(Wibrata, 2017). 
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1.2 Kajian masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan kajian masalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kajian masalah pengembangan Ponkesdes dengan pendekatan      

Keluarga merawat lansia. 

 

 

1.3 Rumusan masalah 

 Bagaimana Model kinerja perawat Ponkesdes dalam upaya 

meningkatkan kemandirian  Keluarga merawat Lansia dengan pendekatan 

family centered nursing? 
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1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan umum 

Mengembangkan model kinerja perawat Ponkesdes dalam upaya 

meningkatkan kemandirian  keluarga merawat Lansia dengan pendekatan 

family centered nursing. 

 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh faktor Individu terhadap kinerja perawat di 

Ponkesdes Kabupaten Bangkalan 

2. Menganalisis pengaruh faktor psikologi terhadap kinerja perawat di 

Ponkesdes Kabupaten Bangkalan 

3. Menganalisis pengaruh faktor organisasi terhadap kinerja perawat di 

Ponkesdes Kabupaten Bangkalan 

4. Menganalisis pengaruh kinerja perawat  terhadap kemandirian keluarga 

merawat lansia di Ponkesdes. 

 

1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan keilmuan 

keperawatan tentang kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

di Ponkesdes. Selanjutnya, harapannya dapat dikembangkan metodeasuhan 

keperawatan pada keluarga agar bisa mandiri yang lebih bersifat 

komprehensif  dan lebih efektif untuk mengelola Keluarga. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Tempat Penelitian / Puskesmas 

Model kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan di 

Ponkesdes dapat digunakan sebagai data awal dalam meningkatkan 

pelayanan kesehatan khususnya keperawatan dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatan keluarga dalam upaya pencegahan promotif dan preventif . 

2. Bagi Perawat 

Model kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan di 

Ponkesdes dapat diterapkan sebagai data awal dalam pengkajian keperawatan 

keluarga, maupun digunakan sebagai referensi dalam menyusun penelitian 

yang terkait. 
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BAB 2 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep teori perilaku kinerja 

2.1.1 Pengertian kinerja 

Kinerja berasal dari kata to perform artinya: (1) melakukan, menjalankan, 

melaksanakan (to do or carry of a execute), (2) memenuhi atau melaksanakan 

kewajiban suatu intense atau niat (to discharge of fulfill), (3) melaksanakan 

atau menyempurnakan sesuatu yang diharapkan oleh sesorang atau mesin (to 

execute or complete an understanding), (4) melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh sesorang atau mesin (to do what is expected of a person, 

machine (supriyanto, 2010). 

Kinerja dalam organisasi diartikan sebagai keberhasilan menyelesaikan 

tugas atau memenuhi target yang ditetapkan. Definisi kinerja menurut 

(Wirawan, 2009), adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator 

suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja atau prestasi 

kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, Prabu, 2001). Menurut Rivai & Basri 

(2004) kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. 
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Kinerja bila dikaitkan dengan kata benda adalah terjemahan dari kata 

performance, maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab individu atau 

kelompok dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Wirawan, 

2009) 

Kinerja mengandung 2 komponen penting yaitu: (1) kompetensi berarti 

individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan 

tingkat kinerjanya, (2) produktifitas yaitu kompetensi tersebut dapat 

diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan yang tepat untuk mencapai 

hasil kinerja (outcome). Penentuan kinerja sangat diperlukan agar suatu 

lembaga atau individu dapat mengetahui apakah mereka telah berhasil dalam 

mencapai tujuan. 

Beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai selama periode waktu tertentu dalam menjalankan tugas kerjanya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Prestasi atau kinerja individu memberikan kontribusi pada prestasi  

kelompok dan kinerja kelompok memberikan kontribusi pada kinerja 

organiasi. Kinerja individu adalah dasar dari kinerja organisasi (Gibson, 

James L., Ivancevich, John M., and Donelly JR, James H., 1997). Kinerja 

yang tidak efektif dari tiap tingkatan merupakan tanda bagi manajemen untuk 
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segera melakukan perbaikan. 

Ada beberapa pengertian tentang indikator yang disampaikan oleh para 

pakar yaitu : (1) indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa 

atau kondisi, (2) indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau 

menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk 

mengukurperubahan,(3) indikator adalah variabel untuk mengukur suatu 

perubahan baik langsung maupun tidak langsung (Wirawan, 2009). 

Karakteristik suatu indikator antara lain: (1) sahih (valid): artinya indikator 

dapat  dipakai  untuk  mengukur  aspek  yang  akan  dinilai,  (2) dapat   

dipercaya (reliable): mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat yang 

berulang kali, untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, (3) peka 

(sensitive): cukup peka untuk mengukur sehingga jumlahnya tidak perlu 

banyak, (4) spesifik (specific) memberikan gambaran perubahan ukuran yang 

jelas dan tidak tumpang tindih, (5) relevan: sesuai dengan aspek kegiatan 

yang akan diukur dan kritikal. 

Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan indikator sebagai 

alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. 

Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui 

penyimpangan atau prestasi yang dicapai, dengan demikian setiap individu 

akan dapat menilai tingkat prestasinya sendiri (self assesment). 

2.1.2 Syarat penilaian kerja  

Penilaian kinerja yang efektif mempunyai kurang lebih dua syarat utama 

yang diperlukan yaitu: (1) adanya kriteria yang dapat diukur secara objektif 
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dan (2) adanya objektifitas dalam proses evaluasi (Gomes. 2003). Sudut 

pandang kegunaan kinerja menurut Siagian (2008) menjelaskan bahwa bagi 

individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal 

seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada 

gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, alur, rencana dan 

pengembangan karirnya. Menurut organisasi, hasil penelitian kinerja sangat 

penting  dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai 

hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, 

rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas 

jasa, untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Monitoring 

dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui penyimpangan 

atau prestasi yang dicapai, dengan demikian setiap individu akan dapat 

menilai tingkat prestasinya sendiri (self assesment). 

2.1.3 Model kinerja 

Kinerja  personal mempengaruhi teori kinerja, untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi kinerja  personal, dilakukan kajian terhadap teori 

kinerja. Secara teori ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku 

dan kinerja yaitu : Variabel individu, variable organisasi, dan variable 

psikologis. Ketiga kelompok variable tersebut mempengaruhi perilaku kerja 

yang pada akhirnya berpengaruh teradap kinerja personal. Perilaku yang 

berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas 

pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran atau suatu jabatan 

atau tugas. 
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Gibson menyampaikan model teori kinerja dan melakukan analisis 

terhadap sejumlah variable yang  mempengaruhi perilaku dan kinerja adalah 

individu, perilaku, psikologi dan organisasi. Variabel individu terdiri dari 

kemampuan dan ketrampilan, latar belakang, dan demografi. Kemampuan 

dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja 

individu. Variabel demografis mempunyai efek tidak langsung pada perilaku 

dan kinerja individu, Variabel psikologis terdiri dari persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel banyak dipengaruhi oleh 

keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya. Variabel psikologis 

seperti sikap, kepribadian, dan belajar merupakan hal yang kompleks, sulit 

diukur dan sukar mencapai kesepakatan tentang pengertian dari variabel 

tersebut, karena seorang individu masuk dan bergabung dengan organisasi 

kerja pada usia, etnis, latar belakang budaya dan ketrampilan yang berbeda 

satu dengan lainnya. Adapun uraian dari masing-masing variabel dapat 

dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Model perilaku kinerja Gibson dalam Nursalam (2014). 
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Sesuai analisa (Gibson, 1997) dalam Nursalam (2014) terhadap tiga 

variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja undividu, variabel individu 

yang dikelompokan pada sub variabel kemampuan dan ketrampilan, latar 

belakang dan demografis sub variabel kemampuan dan ketrampilan yang 

merupakan faktor utama mempengaruhi  kinerja individu. Kemampuan 

ketrampilan yang dimiliki oleh pelaksana keperawatan dalam memberikan 

asuhan keperawatan akan mempengaruhi kinerja individu. 

1. Ketrampilan dan kemampuan fisik serta mental 

Pemahaman tentang ketrampilan dan kemampuan diartikan sebagai suatu 

tingkat pencapaian individu terhadap upaya untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan efisien. Pemahaman dan  ketrampilan  dalam  

bekerja  merupakan  suatu  totalitas  diri pekerja baik secara fisik maupun 

mental dalam menghadapi pekerjaannya. Ketrampilan fisik didapatkan dari 

belajar dengan menggunakan skill dalam bekerja. Ketrampilan ini dapat 

diperoleh dengan cara pendidikan formal dalam bentuk pendidikan 

terlembaga maupun informal, dalam bentuk bimbingan dalam bekerja. 

Pengembangan ketrampilan ini dapat dilakukan dalam bentuk training. 

Pemahaman mental diartikan sebagai kemampuan berpikir pekerja kearah 

bagaimana seseorang bekerja secara matang dalam menghadapi permasalahan 

pekerjaan yang ada, tingkat pematangan mental pekerja sangat dipengaruhi 

oleh nilai-nilai yang ada dalam diri individu. Nilai–nilai ini berkembang 

dalam diri individu, didapatkan dari hasil proses belajar terhadap 

lingkungannya dan keluarga pada khususnya. 
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2. Latar belakang ( keluarga, tingkat sosial dan pengalaman) 

Performasi seseorang sangat  dipengaruhi bagaimana dan apa yang 

didapatkan dari lingkungan keluarga. Sebuah unit interaksi yang utama dalam 

mempengaruhi karakteristik individu adalah organisasi keluarga. Hal 

demikian karena keluarga berperan dan berfungsi sebagai pembentukan 

sistem nilai yang akan dianut oleh masing-masing anggota keluarga. Dalam 

hal tersebut keluarga mengajarkan bagaimana untuk mencapai hidup dan apa 

yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi hidup. Hasil proses interaksi 

yang lama dengan anggota keluarga menjadikan pengalaman dalam diri 

anggota keluarga. Pengalaman (masa kerja) biasanya dikaitkan dengan waktu 

mulai bekerja dimana pengalaman kerja juga ikut menentukan kinerja 

seseorang. Semakin lama masa kerja maka kecakapan akan lebih baik karena 

sudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Seseorang akan mencapai 

kepuasaan tertentu bila sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Semakin   lama   karyawan   bekerja   mereka   cenderung   lebih terpuaskan 

dengan pekerjaaan mereka. Para karyawan yang relatip baru  cenderung  

terpuaskan  karena  berbagai  pengharapan  yang lebih tinggi  

3. Demografis (umur, jenis kelamin dan etnis). 

Hasil kemampuan dan ketrampilan seseorang seringkali dihubungkan 

dengan umur, sehingga semakin lama umur seseorang maka pemahaman 

terhadap masalah akan lebih dewasa dalam bertindak. Hal lain umur juga 

berpengaruh terhadap produktivitas dalam bekerja. Tingkat pematangan 

seseorang yang didapat dari bekerja seringkali berhubungan dengan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



19 
 

penambahan umur, disisi lain pertambahan umur seseorang akan 

mempengaruhi kondisi fisik seseorang  

Etnis  diartikan  sebagai  sebuah  kelompok  masyarakat  yang mempunyai 

ciri-ciri karakter yang khusus. Biasanya kelompok ini mempunyai  sebuah 

peradaban tersendiri sebagai bagian dari cara berinteraksi  dengan  

masyarakatnya.  Masyarakat  sebagai  bagian dari pembentukan nilai dan 

karakter individu maka pada budaya tertentu mempunyai sebuah peradaban 

yang nantinya akan mempengaruhi dan membentuk sistem nilai seseorang 

Pengaruh jenis kelamin dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan yang akan dikerjakan. Pada pekerjaan yang bersifat khusus, 

misalnya mencangkul dan mengecat tembok maka jenis kelamin  sangat  

berpengaruh  terhadap  keberhasilan  kerja,  akan tetapi pada pekerjaan yang 

pada umumnya lebih baik dikerjakan oleh   laki-laki  akan  tetapi  pemberian  

ketrampilan  yang   cukup memadai pada wanitapun mendapatkan hasil 

pekerjaan yang cukup memuaskan. Ada sisi lain yang positif dalam karakter 

wanita yaitu ketaatan dan kepatuhan dalam bekerja, hal ini akan 

mempengaruhi kinerja secara personal  

4. Persepsi 

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu 

mengorganisasikan dan  menginterprestasikan impresi  sensorinya supaya 

dapat memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya, meskipun  persepsi  

sangat  dipengaruhi  oleh  pengobyekan  indra maka dalam proses ini dapat 

terjadi penyaringan kognitif atau terjadi modifikasi data. Persepsi diri dalam 
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bekerja mempengaruhi sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan tingkat 

kepuasaan dalam dirinya . 

5. Sikap dan kepribadian 

Merupakan sebuah itikat dalam diri seseorang untuk tidak melakukan atau 

melakukan pekerjaan tersebut sebagai bagian dari aktivitas yang 

menyenangkan. Sikap yang baik adalah sikap dimana dia mau mengerjakan 

pekerjaan tersebut tanpa terbebani oleh sesuatu hal  yang menjadi konflik 

internal. Ambivalensi seringkali muncul ketika konflik internal psikologis 

muncul. Perilaku bekerja seseorang sangat dipengaruhi oleh sikap dalam 

bekerja. Sedangkan sikap seseorang dalam memberikan respon terhadap 

masalah dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Kepribadian ini dibentuk 

sejak lahir dan berkembang sampai dewasa. Kepribadian seseorang sulit 

dirubah karena elemen kepribadiannya yaitu id, ego dan super ego yang 

dibangun dari hasil bagaimana dia belajar saat dikandungan sampai dewasa.  

Sikap merupakan faktor penentu perilaku, karena sikap berhubungan 

dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sikap (Attitude) adalah kesiap-

siagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman, dan 

mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang 

lain, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya. 

Sikap   adalah   pandangan   atau   perasaan   yang   disertai kecenderungan 

untuk bertindak sesuai dengan sikap yang obyek tadi.  Jadi sikap senantiasa 

terarah terhadap suatu hal, suatu obyek, tidak ada sikap tanpa obyek Sikap 

merupakan suatu pandangan, tetapi dalam hal ini masih berbeda dengan suatu 
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pengetahuan yang di miliki oleh orang lain. 

6. Belajar  

Belajar dibutuhkan seseorang untuk mencapai tingkat kematangan diri. 

Kemampuan diri untuk mengembangkan aktivitas dalam bekerja sangat 

dipengaruhi oleh usaha belajar, maka belajar merupakan sebuah upaya ingin 

mengetahui dan bagaimana harus berbuat terhadap apa yang akan dikerjakan.  

Proses belajar seseorang akan berpengaruh pada tingkat pendidikannya 

sehingga dapat memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. 

Orang  berpendidikan tinggi  akan  lebih  rasional dan  kreatif  serta terbuka 

dalam menerima adanya bermacam usaha pembaharuan, ia juga akan lebih 

dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai pembaharuan. 

7. Struktur dan desain pekerjaan 

Merupakan daftar pekerjaan mengenai kewajiban-kewajiban pekerja dan 

mencakup kualifikasi artinya merinci pendidikan dan pengalaman minimal 

yang diperlukan bagi seorang pekerja untuk melaksanakan kewajiban dari 

kedudukannnya secara memuaskan. Desain pekerjaan yang baik akan 

mempengaruhi pencapaian kerja seseorang. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan yaitu motivasi, kepuasaan kerja, 

tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, 

aspek ekonomi, teknis dan perilaku karyawan. 

2.1.4  Penilaian kinerja 

Penilaian kerja adalah usaha membantu merencanakan dan mengontrol 

proses pengelolaan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan 
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tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Penilaian kerja adalah menilai 

bagaimana seseorang  telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan. Penilaian kerja digunakan untuk perbaikan prestasi kerja, 

penyesuaian-penyesuaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, 

kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan 

karier, penanggulangan penyimpanan- penyimpanan proses staffing, ketidak 

akuratan informasi, mencegah kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, 

kesempatan kerja yang adil, serta menghadapi tantangan eksternal. 

Penilaian   kerja   merupakan   suatu   pedoman   dalam   bidang personalia 

yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja  karyawan secara rutin dan 

teratur sehingga sangat bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang 

dinilai maupun perusahaan secara keseluruhan. 

Penilaian kerja merupakan alat yang berfaedah tidak hanya untuk 

mengevaluasi kerja para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan 

memotivasi kalangan karyawan. Pada intinya kinerja dapat dianggap sebagai 

alat untuk memverifikasi bahwa individu-individu memenuhi standar kinerja 

yang ditetapkan. Didalam organisasi modern, penilaian kinerja memberikan 

mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam  menjelaskan 

tujuan-tujuan dan  standar  kinerja  dan  memotivasi kinerja individu dimasa 

berikutnya. Penilaian kinerja memberikan basis bagi keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, dan kondisi-

kondisi kepegawaian lainnya. 
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Kinerja adalah penampilan hasil kegiatan yang meliputi aspek-aspek : 

1. Kuantitas (Quantitas)  artinya  jumlah  produksi  atau   output  yang 

dihasilkan biasa dalam bentuk suatu uang, unit barang atau aktivitas yang 

terselesaikan sesuai dengan standar. 

2. Kualitas (Quality) artinya  derajat dimana  proses atau  hasil yang 

membawa suatu aktivitas mendekati atau menuju kesempurnaan 

menyangkut pembentukan aktivitas yang ideal atau mengintensifkan suatu 

aktivitas menuju suatu tujuan. 

3. Ketetapan waktu (Timeliness) yaitu suatu derajat dimana aktivitas yang 

terselesaikan atau  produk  yang  dihasilkan  pada  suatu  waktu  yang 

paling tepat, atau lebih awal khususnya antara koordinasi dengan keluaran 

yang lain dan sebisa mungkin memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas yang lain. 

4. Efektifitas biaya (cost effectiviness) yaitu derajat dimana penggunaan 

sumber daya yang ada diorganisasi dapat untuk menghasilkan keuntungan 

yang paling tinggi atau pengurangan kerugian. 

5. Kebutuhan  supervisi  (Need  for  supervision)  yaitu  derajat  dimana 

kinerja dapat membawa suatu fungsi kerja tanpa mengulang kembali 

seperti dengan bantuan supervisi atau membutuhkan intervensi supervisior 

untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. 

6. Pengaruh  hubungan  personal  (Impersonal  Impact)  yaitu  derajat dimana 

kinerja mampu mengekspresikan kepercayaan diri, kemauan baik, itikat 

baik, kerjasama sesama karyawan maupun sub ordinatnya. Kinerja 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



24 
 

mempunyai dampak terhadap hubungan personal dengan pegawai maupun 

pimpinan. 

Penilaian prestasi kerja adalah proses mengevaluasi atau menilai kerja 

karyawan atau menilai prestasi kerja karyawan di waktu yang lalu atau 

untuk memprediksikan prestasi kerja di waktu yang akan datang. 

2.1.3 Metode penilaian kinerja 

Metode dalam mengukur prestasi kinerja, sebagaimana diungkapakan oleh 

Gomes (2003), adalah sebagai berikut: 

1. Metode tradisional 

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai 

prestasi dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang 

termasuk kedalam metode tradisional  adalah: rating scale, employee 

comparation, chek list, free form essay, dan critical incident. a) rating 

scale, metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua yang 

banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau 

supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, 

ketergantungan, kematangan dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.  

b) employee comparation, metode ini merupakan metode penilaian yang 

dilakukan dengan cara membandingkann antara seorang pegawai dengan 

pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari: (1) Alternation ranking yaitu 

metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat pegawai dari yang 

terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 

(2) Paired comporation yaitu metode penilaian dengan cara seorang 
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pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat 

berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat 

digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif sedikit. (3) Porced 

comporation (grading) yaitu metode ini sama dengan paired comporation, 

tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif banyak. c) check list 

metode ini hanya memberikan asukan/informasi bagi penilaian yang 

dilakukan oleh bagian personalia. d) freeform  essay, dengan metode ini 

seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenan dengan 

orang/karyawan/pegawai yang sedang dinilaianya. e) critical incident 

dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai 

tingkah laku bawahannya sehari- hari  yang  kemudian  dimasukan  

kedalam  buku  catatan  khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori 

tingkah laku bawahannya. Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama dan 

keselamatan. 

2. Metode modern 

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam 

menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode ini adalah : 

assessment centre, management by objective (MBO = MBS), dan human 

assetaccounting. 

2.1.4 Faktor yang mempengaruhi kinerja individu 

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas 

maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun 

kelompok (Ilyas, 1993). Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang 
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kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi (determinant) kinerja individu, perlu 

dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. Secara umum faktor fisik sangat 

mempengaruhi kondisi karyawan dalam bekerja. Selain itu, kondisi 

lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan 

non fisik. Pada kesempatan ini pembahasan kita fokuskan pada lingkungan 

non-fisik, yaitu kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan 

sistem manajerial perusahaan. 

Prawirosentono (1999) menjelaskan bahwa kinerja seorang pegawai akan 

baik, jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, 

adanya imbalan/upah yang layak dan mempunyai harapan masa depan. 

Secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja 

dan kinerja individu,  yaitu:  variabel  individu,  variabel  organisasi  dan  

variabel  psikologis. Kelompok variabel individu terdiri dari variabel 

kemampuan dan ketrampilan, latar belakang pribadi dan demografis. Gibson 

(1997) juga menyatakan bahwa variabel kemampuan dan ketrampilan 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja 

individu. Variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung. 

Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel ini menurut Gibson (1997) terdiri 

dari variabel sumber daya, kepemimpinan,  imbalan, struktur dan desain 

pekerjaan. Kopelman (1986) menjelaskan, variabel imbalan akan 

berpengaruh terhadap variabel motivasi, yang pada akhirnya secara langsung 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



27 
 

mempengaruhi kinerja individu. Penelitian Robinson dan Larsen (1990) 

terhadap para pegawai penyuluh kesehatan pedesaan di Colombia 

menunjukan bahwa pemberian imbalan mempunyai pengaruh yang lebih 

besar terhadap kinerja pegawai dibanding pada kelompok pegawai yang tidak 

diberi. Mitchell dalam Timpe (1999) menyatakan bahwa motivasi bersifat 

individual, dalam arti bahwa setiap orang termotivasi oleh berbagai pengaruh 

hingga berbagai tingkat. Peningkatan kinerja individu dalam organisasi 

nmenuntut para manajer untuk mengambil pendekatan tidak langsung, 

menciptakan motivasi melalui suasana organisasi yang mendorong para 

pegawai untuk lebih produkstif. Suasana ini tercipta melalui pengelolaan 

faktor-faktor organisasi dalam bentuk pengaturan sistem imbalan, struktur, 

desain pekerjaan serta pemeliharaan komunikasi melalui praktek 

kepemimpinan yang mendorong rasa saling percaya. 

 

2.2 Konsep keluarga 

2.2.1 Definisi keluarga 

Marilyn M. Friedman (2010) menyatakan bahwa keluarga adalah 

kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan 

dan emosional di mana individu mempunyai peran masing – masing yang 

merupakan bagaian dari keluarga. Sedangkan menurut Duval dan Logan 

(1986), keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan 

budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta 

sosial dari tiap anggota keluarga. Salvicion G. Bailon dan Aracelis Maglaya 
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(1978) menjelaskan bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang 

hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, 

atau adopsi, mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai 

peran masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. 

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga 

adalah sebagai berikut (Efendi & Makhfudli 2009) : 

1. Terdiri atas dua ata lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan, atau adopsi.  

2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap 

memperhatikan satu sama lain.  

3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing – masing 

mempunyai peran sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak, dan adik. 

4. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta 

meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga 

lain.  

2.2.2 Prinsip-prinsip perawatan keluarga 

Prinsip-prinsip perawatan keluarga yang penting untuk diperhatikan dalam 

memberikan asuhan keperawatan IPKKI (2017), Prinsip-prinsip tersebut 

meliputi: 

1. Keluarga sebagai unit atau satu kesatuan dalam pelayanan kesehatan.  

2. Sehat merupakan tujuan utama dalam memberikan asuhan keperawatan 

keluarga. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



29 
 

3. Asuhan keperawatan yang diberikan sebagi sarana dalam mencapai 

peningkatan kesehatan keluarga. 

4. Perawat melibatkan peran serta aktif seluruh anggota keluarga dalam 

merumuskan masalah dan kebutuhan keluarga untuk mengatasi masalah 

kesehatannya. 

5. Mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dan 

tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. 

6. Memanfaatkan sumber daya keluarga semaksimal mungkin untuk 

kepentingan kesehatan keluarga. 

7. Sasaran asuhan keperawatan keluarga adalah keluarga secara keseluruhan 

diutamakan keluarga yang berisiko tinggi. 

8. Kegiatan dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga dilakukan 

dengan pendekatan proses keperaatan yang diberikan di rumah. 

2.2.3 Struktur keluarga 

1. Dominasi jalur hubungan darah  

1) Patrilineal. Keluarga yang berhubungan atau disusun melalui jalur garis 

keturunan ayah. Suku-suku di Indonesia rerata menggunakan struktur 

keluarga patrilineal 

2) Matrilineal. Keluarga yang dihubungkan atau disusun melalui jalur 

garis keturunan ibu. Suku Padang merupakan salah satu contoh suku 

yang menggunakan struktur keluarga matrilineal.   

2. Dominasi keberadaan tempat tinggal  

1) Patrilokal. Keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal 
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dengan keluarga sedarah dari pihak suami 

2) Matrilokal. Keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal 

dengan keluarga sedarah dari pihak istri. 

3. Dominasi pengambilan keputusan 

1) Patriakal. Dominasi pengambilan keputusan ada pada pihak suami 

2) Matriakal. Dominasi pengambilan keputusan ada pada pihak istri 

2.2.4 Tipe keluarga 

Berikut ini merupakan tipe-tipe keluarga menurut beberapa ahli (Efendi & 

Makhfudli 2009) : 

1. Tipe keluarga menurut Sussman (1974) dan Maclin (1988) 

1) Keluarga tradisional 

(1) Keluarga inti: keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. 

(2) Pasangan inti: keluarga yang terdiri atas suami dan istri saja. 

(3) Keluarga dengan orang tua tunggal: satu orang sebagai kepala 

keluarga, biasanya bagian dari konsekuensi perceraian. 

(4) Lajang yang tinggal sendirian.  

(5) Keluarga besar yang mencakup tiga generasi. 

(6) Pasangan usia pertengahan atau pasangan usia lanjut. 

(7) Jaringan keluarga besar. 

2) Keluarga non-tradisional 

(1) Pasangan yang memiliki anak tanpa menikah. 

(2) Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah (kumpul kebo). 

(3) Keluarga homoseksual (gay dan/lesbian). 
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(4) Keluarga komuni: keluarga dengan lebih dari satu pasang 

monogamy dengan anak-anak secara bersama-sama menggunakan 

fasilitas serta sumber-sumber yang ada. 

2. Tipe keluarga menurut Anderson Carter 

1) Keluarga inti (nuclear family). Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 

anak-anak. 

2) Keluarga besar (extended family). Keluarga inti ditambah dengan sanak 

saudara, nenek, kakek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan 

sebagainnya. 

3) Keluarga berantai (serial family). Kelurga yang terdiri atas wanita dan 

pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu kelurga inti. 

4) Keluarga duda atau janda (single family). Kelurga ini terjadi karena 

adanya perceraian atau kematian. 

5) Keluarga berkomposisi. Keluarga yang perkawinannya berpoligami dan 

hidup secara bersama-sama. 

6) Keluarga kabitas. Dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi 

membentuk satu keluarga.  

3. Tipe keluarga menurut konteks keilmuan dan pengelompokan orang 

1) Tradisional nuclear. Keluarga inti (ayah, ibu, anak) tinggal dalam satu 

rumah ditetapkan oleh saksi-saksi legal dalam suatu ikatan perkawinan, 

satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah. 

2) Reconstituted nuclear. Pembentukan baru dari keluarga inti melalui 

perkawinan kembali suami/istri, tinggal dalam pembentukan suatu 
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rumah dengan anak-anaknya, baik itu anak dari perkawinan lama 

maupun hasil dari perkawinan baru. Satu atau keduanya dapat bekerja 

di luar rumah 

3) Middle age atau aging couple. Suami sebagai pencari uang, istri di 

rumah, atau keduanya bekerja di luar rumah, anak-anak sudah 

meninggalkan rumah karena sekolah, perkawinan, atau meniti karier 

4) Dyadic nuclear. Pasangan suami-istri yang sudah berumur dan tidak 

mempunyai anak. Keduanya atau salah satu bekerja di luar rumah. 

5) Single parent. Keluarga dengan satu orang tua sebagai akibat perceraian 

atau kematian pasangannya. Anak-anaknya sapat tinggal di dalam atau 

di luar rumah 

6) Dual career. Suami istri atau keduanya orang karier dan tanpa anak 

7) Commuter married. Pasangan suami-istri atau keduanya sama-sama 

bekerja dan tinggal terpisah pada jarak tertentu. Keduanya saling 

mencari pada waktu-waktu tertentu. 

8) Single adult. Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendirian dengan 

tidak adanya keinginan untuk menikah. 

9) Three generation. Tiga generasi atau lebih yang tinggal dalam satu 

rumah. 

10) Institusional. Anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam satu 

panti. 

11) Communal. Satu rumah terdiri atas dua atau lebih pasangan yang 

monogami dengan anak-anaknya dan bersama-sama berbagi fasilitas. 
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12) Group marriage. Satu rumah terdiri atau orang tua dan keturunannya 

di dalam satu kesatuan keluarga. 

13) Unmarried parent and child. Ibu dan anak yang pernikahannya tidak 

dikehendaki dan kemudian anaknya diadopsi. 

14) Cohabitating couple. Dua orang atau satu pasangan yang bersama 

tanpa menikah. 

15) Extended family. Nuclear family dan anggota keluarga yang lain 

tinggal dalam satu rumah dan berorientasi pada satu kepala keluarga.  

2.2.5 Peran dan fungsi keluarga 

Peran adalah seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang 

berhubungan dengan individu dalam posisi dan satuan tertentu. Setiap 

anggota keluarga mempunyai peran masing-masing. Ayah sebagai suami dari 

istri dan ayah dari anak-anaknya berperan sebagai pemimpin keluarga (kepala 

keluarga), pencari nafkah, pendidik, pelindung/pengayom, dan pemberi rasa 

aman kepada anggota keluarga. Juga sebagai anggota kelompok sosial serta 

anggota masyarakat dan lingkungan. Ibu sebgai istri dan ibu dari anak-

anaknya berperan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan 

pendidik anak-anaknya, pelindung dan salah satu anggota kelompok sosial, 

serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungan disamping dapat berperan 

pula sebagai pencari nafkah tambahan keluarga. Dan anak berperan sebagai 

pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial dan 

spiritual (Ali, 2009; Efendi & Makhfudli 2009).  

Sedangkan fungsi keluarga menurut Marilyn M. Friedman 1998 dalam 
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Efendi & Makhfudli 2009  adalah sebagai berikut:  

1. Fungsi afektif (affective function).  

Berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga, yang merupakan basis 

kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan 

psikososial. Keberhasilan melaksanakan fungsi afektif tampak pada 

kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Tiap 

keluarga saling mempertahankan iklim yang positif, perasaan memiliki, 

perasaan berarti, dan merupakan sumber kasih saying dan reinforcement. 

Hal tersebut dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi dan 

berhubungan dalam keluarga. Dengan demikian keluarga yang berhasil 

melaksanakan fungsi afektif merupakan sumber energi yang menentukan 

kebahagiaan keluarga. Perceraian, kenakalan anak, atau masalah keluarga 

sering timbul sebagai akibat tidak terpenuhinya fungsi afektif.   

2. Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi (socialization and social 

placement function) 

Fungsi ini sebagai tempat untuk melatih anak dan mengembangkan 

kemampuan untuk berhubungan dengan orang laij di luar rumah. Keluarga 

merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Keberhasilan 

perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui interaksi atau 

hubungan antara anggota keluarga yang ditujukan dalam sosialisasi. 

Anggota keluarga belajar tentang disiplin, norma-norma, budaya, dan 

perilaku melalui hubungan dan interaksi dalam keluarga. 
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3. Fungsi reproduksi (reproductive function) 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan dan menambah 

sumber daya manusia. Adanya program keluarga berencana maka fungsi 

ini sedikit terkontrol.  

4. Fungsi ekonomi (economic function) 

Keluarga berfungsi untuk memnuhi kebutuhan ekonomi dan tempat 

mengembangkan kemampuan individu untuk meningkatkan peghasilan 

dan memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan, pakaian, dan rumah. 

Fungsi ini sukar dipenuhi oleh keluarga di bawah garis kemiskinan.  

5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (health care function) 

Fungsi ini untuk mempertahankan keadaan kesehatan keluarga agar tetap 

memiliki produktivitas yang tinggi. Kemampuan keluarga dalam 

memberikan perawatan kesehatan mempengaruhi status kesehatan 

keluarga. Bagi tenaga kesehatan keluarga yang profesional, fungsi 

perawatan kesehatan merupakan pertimbangan vital dalam pengkajian 

keluarga. Untuk menempatkannya dalam perspektif, fungsi ini merupakan 

salah satufungsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik 

seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. 

Kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan 

mempengaruhi tingkat kesehatan keluarga dan individu. Tingkat 

pengetahuan keluarga tentang sehat-sakit juga mempengaruhi perilaku 

keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan keluarga.  
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2.2.6 Tugas kesehatan keluarga  

Tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan menurut Friedman 

adalah (1) mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota 

keluarga, (2) mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat, (3) 

memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, (4) 

mempertahankan suasana rumah yang mengntungkan untuk keehatan dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarga, (5) mempertahankan hubungan 

timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan (Ali 2009). 

Sedangkan tugas kesehatan keluarga menurut Bailon dan Maglaya (1998) 

dalam Effendi & Makhfudli (2009), adalah sebagai berikut:     

1. Mengenal masalah kesehatan. 

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 

3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 

4. Memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. 

5. Merujuk pada fasilitas kesehatan masyarakat. 

2.2.7 Dukungan keluarga  

Dukungan keluarga merupakan sebuah proses yang terjadi sepanjang 

kehidupan, dimana dalam semua tahap siklus kehidupan dukungan keluarga 

membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal 

untuk meningkatakan kesehatan dan adaptasi keluarga dalam kehidupan 

(Setiadi 2008). Dukungan keluarga menurut Friedman, Bowden & Jones 

(2010) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota 

keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian dan 
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penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi 

dukungan keluarga adalah suatu proses sepanjang kehidupan dimana dalam 

setiap tahap siklusnya membuat keluarga mampu bersikap, bertindak, dan 

berfungsi dalam penerimaan anggota keluarganya dengan berbagai keandaian 

dan akal untuk meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga dala 

kehidupan.   

Menurut House dan Kahn (1985) dalam Friedman, et al (2010), terdapat  

empat tipe dukungan keluarga yaitu:  

1. Dukungan emosional  

Keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan 

pemulihan serta membantu penguasaaan emosional. Bentuk dukungan ini 

membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakin, diterima oleh anggota  

keluarga berupa ungkapan empati, kepedulian, perhatian, cinta, 

kepercayaan, rasa aman dan selalu mendampingi pasien dalam perawatan. 

Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi keadaan yang dianggap 

tidak terkontrol.  

2. Dukungan penilaian dan penghargaan 

Keluarga bertindak sebagai penengah dalam pemecahan masalah dan juga 

sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. 

Keluarga bertindak sebagai bimbingan umpan balik, membimbing dan 

menengahi pemecahan dan validator identitas anggota keluarga. Dimensi ini 

terjadi melalui ekspresi berupa sambutan yang positif dengan orang-orang 

disekitarnya, dorongan atau pernyataan setuju terhadap ide-ide atau 
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perasaan individu. Dukungan ini membuat seseorang merasa berharga, 

kompeten dan dihargai. Dukungan penghargaan juga merupakan bentuk 

fungsi afektif keluarga yang dapat meningkatkan status psikososial pada 

keluarga yang sakit. Melalui dukungan ini, individu akan mendapat 

pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. 

3. Dukungan instrumental  

Dukungan instrumental (peralatan atau fasilitas) yang dapat diterima oleh  

anggota keluarga yang sakit melibatkan penyediaan sarana untuk 

mempermudah perilaku membantu pasien yang mencakup bantuan langsung 

biasanya berupa  bentuk-bentuk kongkrit yaitu berupa uang, peluang, waktu, 

dan lain-lain. Bentuk  dukungan ini dapat mengurangi stres karena individu 

dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan materi.   

4. Dukungan informasional  

Dukungan informasional merupakan bentuk dukungan yang meliputi 

pemberian informasi, sarana atau umpan balik tentang situasi dan kondisi 

individu. Menurut Nursalam (2008) dukungan ini berupa pemberian nasehat 

dengan mengingatkan individu untuk menjalankan pengobatan atau 

perawatan yang telah direkomendasikan oleh petugas kesehatan (tentang 

pola makan sehari hari, aktivitas fisik atau latihan jasmani, minum obat, dan 

kontrol), mengingatkan tentang prilaku yang memperburuk penyakit 

individu serta memberikan penjelasan mengenai hal pemeriksaan dan 

pengobatan dari dokter yang merawat ataupun menjelaskan hal-hal yang 

tidak jelas tentang penyakit yang diderita individu. 
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2.2.8 Sumber dukungan keluarga 

Dukungan keluarga dapat berupa dukungan keluarga internal, seperti 

dukungan dari suami atau istri, atau dukungan dari saudara kandung atau 

dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti (dalam jaringan kerja social 

keluarga). Sebuah jaringan sosial keluarga secara sederhana adalah jaringan 

kerja sosial keluarga itu sendiri (Friedman, et al. 2010). 

2.2.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga dalam 

kesehatan  

 

Menurut Feiring dan Lewis 1984 dalam Friedman, et al. (2010), ada bukti 

kuat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan 

keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman-pengalaman 

perkembangan. Anak anak yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih 

banyak perhatian dari pada anak-anak yang berasal dari keluarga yang lebih 

besar. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh orang tua (khususnya ibu) 

juga dipengaruhi oleh usia. Menurut Friedman, et al. (2010),  ibu yang masih 

muda cenderung untuk lebih tidak bisa merasakan atau mengenali kebutuhan 

anaknya dan juga lebih egosentris di bandingkan ibu-ibu yang lebih tua.  

Hal lain yang mempengaruhi faktor-faktor dukungan keluarga lainya 

adalah kelas sosial ekonomi orang tua. Kelas sosial ekonomi meliputi tingkat 

pendapatan atau pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan. Dalam keluarga 

kelas menengah, suatu hubungan yang lebih demokratis dan adil mungkin 

ada, sementara dalam keluarga kelas bawah, hubungan yang ada lebih otoritas 

dan otokrasi. Selain itu orang tua dengan kelas sosial menengah mempunyai 

tingkat dukungan, afeksi dan keterlibatan yang lebih tinggi daripada orang tua 
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dengan kelas sosial bawah (Friedman MM, et al. 2010). Faktor lainnya adalah 

tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan kemungkinan semakin 

tinggi dukungan yang diberikan pada keluarga yang sakit. Status pernikahan 

juga berpengaruh, hal tersebut dikaitkan dengan bertambahnya anggota 

keluarga, dukungan pada anggota keluarga yang sakit pun semakin banyak. 

2.2.10 Tingkat kemandirian keluarga 

Tingkat kemandirian keluarga (Depkes, 2006) 

1. Keluarga Mandiri Tingkat I 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan komunitas 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan 

rencana keperawatan.  

2. Keluarga mandiri Tingkat II 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan komunitas 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang dibrikan sesuai dengan 

rencana keperawatan. 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar. 

4) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang dianjurkan. 

3. Keluarga Mandiri Tingkat III 

1) Menerima petugas perawatan kes. Kom. 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan 

rencana keperawatan. 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar. 

4) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang di anjurkan. 
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5) Memanfaatkan fasilitas yankes secara aktif. 

6) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. 

4. Keluarga Mandiri Tingkat IV 

1) Menerima petugas perawatan kes.kom. 

2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan 

rencana keperawatan. 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar. 

4) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang dianjurkan. 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif. 

6) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. 

7) Melaksanakan tindakan promotif secara aktif. 

 

2.3 Konsep Ponkesdes 

2.3.1 Pengertian Ponkesdes 

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) adalah sarana kesehatan yang berada  

di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin 

Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan (Pergub, 2010). 

2.3.2 Tujuan Ponkesdes 

Ponkesdes didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di 

Desa/Kelurahan, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat di Desa/ 

Kelurahan yang setinggi-tingginya. 
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2.3.3 Misi Ponkesdes 

1. Menggerakkan masyarakat Desa/Kelurahan, agarmenciptakan lingkungan 

Desa/Kelurahan yang sehat. 

2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di 

Desa/Kelurahan 

3. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Ponkesdes. 

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, 

masyarakat desa. 

5. Ponkesdes bertujuan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di desa/kelurahan, 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat di desa/kelurahan yang 

setinggi-tingginya. 

2.3.4 Tata kerja dan jaringan 

1. Ponkesdes menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat 

di tingkat Desa/Kelurahan. 

2. Tenaga Ponkesdes minimal terdiri dari bidan dan perawat. Ponkesdes 

dikoordinir oleh salah satu tenaga bidan atau perawat ditentukan dan 

bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas. 

3. Dalam menyelenggarakan tugasnya Ponkesdes berkoordinasi dengan 

Puskesmas Pembantu dalam satu wilayah kerjanya. 

4. Ponkesdes sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya  masyarakat 

diwilayahnya. 
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2.3.5 Upaya dan asas penyelenggaraan 

1. Upaya Kesehatan yang dilaksanakan di Ponkesdes adalah upaya Kesehatan 

wajib dan upaya Kesehatan pengembangan seperti yang dilakukan di 

Puskesmas. 

2. Upaya kesehatan wajib meliputi enam pelayanan kesehatan dasar yaitu 

promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta 

KB, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular, serta upaya pengobatan. 

3. Asas pertanggung jawaban wilayah, yaitu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan wilayah kerjanya. 

4. Asas pemberdayaan masyarakat yaitu memberdayakan perorangan, 

keluarga dan masyarakat agar berperan aktif setiap dalam penyelenggaraan 

upaya kesehatan. 

5. Asas keterpaduan, yaitu melakukan keterpaduan lintas program, lintas 

sektor dan jejaring pelayanan kesehatan lainnya, untuk memperoleh hasil 

yang optimal. 

6. Asas rujukan, yaitu melaksanakan pelimpahan wewenang  dan tanggung 

jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan di Desa/ Kelurahan 

yang tidak mampu dilaksanakan Ponkesdes ke Puskesmas atau sarana 

pelayanan kesehatan lainnya yang lebih tinggi. 
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2.3.6 Tugas pokok, fungsi perawat dan bidan 

1. Perawat di Ponkesdes mempunyai tugas melaksanakan: 

1) Program kesehatan lingkungan. 

2) Program kesehatan gizi masyarakat. 

3) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 

4) Promosi kesehatan. 

5) Pengobatan Sederhana. 

2. Perawat di Ponkesdes mempunyai fungsi: 

1) Pelaksana program kesehatan lingkungan. 

2) Pelaksana program kesehatan gizi masyarakat. 

3) Pelaksana program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 

4) Pelaksana promosi kesehatan yang terkait dengan kesehatan 

lingkungan,  pencegahan  dan  pemberantasan  penyakit menular. 

5) Pelaksana pengobatan sederhana sesuai kewenangan. 

6) Pelaksana upaya kesehatan pengembangan sesuai tugas yang diberikan 

kepala Puskesmas. 

7) Pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan bidan Ponkesdes, lintas 

sektor, Iintas program dalam mencapai visi, misi dan tujuan Ponkesdes. 

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala Puskesmas. 

3. Bidan di Ponkesdes mempunyai tugas melaksanakan: 

1) Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta KB, 

2) Program kesehatan gizi masyarakat, 

3) Promosi kesehatan dan pengobatan sederhana 
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4. Bidan di Ponkesdes mempunyai fungsi: 

1) Pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta KB sesuai 

dengan kompetensi. 

2) Pelaksana program kesehatan gizi masyarakat. 

3) Pelaksana promosi kesehatan yang terkait dengan KIA, KB dan Gizi. 

4) Pelaksana pengobatan sederhana untuk Ibu dan anak sesuai 

kewenangan. 

5) Pelaksana upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh kepala Puskesmas. 

6) Pelaksana koordinasi dan  kerjasama  dengan  perawat  Ponkesdes,  

Iintas sektor, lintas program dalam mencapai visi, misi dan tujuan 

Ponkesdes. 

7) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala Puskesmas. 

2.3.7 Kewenangan Perawat dan Bidan 

1. Perawat mempunyai kewenangan: 

1) Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, 

penetapandiagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakantindakan 

keperawatan dan evaluasinya sesuai dengan standar asuhan 

keperawatan yang ditetapkan oleh organisasiprofesi. 

2) Melakukan intervensi keperawatan, observasi keperawatan, 

pendidikan dan konseling kesehatan. 

3) Melakukan pelayanan tindakan medik berdasarkan permintaan tertulis 

dari dokter. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



46 
 

4) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, 

perawat dapat melakukan  pelayanan  kesehatan  diluar  kewenangan 

dengan tujuan untuk penyelamatan jiwa. 

5) Memberikan pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dengan 

keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. 

2. Bidan mempunyai kewenangan: 

1) Memberikan pelayanan kebidanan, pelayanan  Keluarga  Berencana dan 

pelayanan kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada ibu dan anak. 

2) Memberikan pelayanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa 

kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara 

(periode interval) yang meliputi penyuluhan dan konseling, 

pemeriksaan fisik, pelayanan antenatal pada kehamilan normal, 

pertolongan pada kehamilan abnormal, pertolongan persalinan normal, 

pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus 

macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini tanpa infeksi, 

perdarahan post partum, pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu 

nifas abnormal, yang mencakup retensi oplasenta, renjatan dan infeksi 

ringan, pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang 

meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid, 

pelayanan Keluarga Berencana (memberikan obat dan alat kontrasepsi 

oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah 

kulit dan kondom). 
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3. Memberikan pelayanan kebidanan kepada anak pada masa bayi baru lahir, 

masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah yang meliputi: 

1) Pemeriksaan bayi barulahir. 

2) Perawatan talipusat. 

3) Perawatan bayi. 

4) Resusitasi pada bayi barulahir. 

5) Pemantauan tumbuh kembang anak. 

6) Pemberian imunisasi. 

7) Pemberian Penyuluhan. 

4. Memberikan pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dengan keputusan 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

2.3.8 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian perawat dan bidan 

1. Kebutuhan bidan dan perawat di Ponkesdes ditentukan oleh kepala dinas 

kesehatan Kabupaten/Kota. 

2. Pelaksanaan seleksi bidan dan perawat dilakukan oleh Bupati/Walikota. 

3. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Bidan di wilayah 

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. 

4. Pemindahan  Bidan  antar  Kabupaten/Kota  dilakukan  oleh Gubernur. 

5. Perawat Ponkesdes dalam masa penugasan tidak diijinkan pindah. 

2.3.9 Kewajiban dan hak bagi perawat dan bidan 

1. Kewajiban bidan dan perawat di Ponkesdesa adalah: 

1) Mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dan 

ketentuan yang berlaku. 
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2) Dalam melaksanakan tugas dan praktek, bidan harus memliki Surat Izin 

Bidan (SIB) dan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sesuai masa 

berlakunya. 

3) Dalam melaksanakan tugas dan praktek, perawat harus memiliki Surat 

Izin Perawat (SIP), Surat Ijin Kerja (SIK) dan Surat Ijin Praktek 

Perawat (SIPP) sesuai masaberlakunya 

4) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan 

2. Hak bidan dan perawat di Ponkesdes adalah: 

1) Mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai 

dengan kewajiban dan kompetensinya 

2) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensinya 

melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya 

3) Mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan  anggaran pendapatan 

dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 

4) Mendapatkan Cuti 

5) Mendapat bimbingan dan perlindungan Kepala Puskesmas, sama 

seperti perawat dan bidan yang ada di Puskesmas induk dan 

Puskesmas pembantu. 

2.3.10 Pembinaan dan pembiayaan 

1. Pembinaan dan pengawasan Ponkesdes dilaksanakan secara berjenjang 

mulai dari tingkat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  Kecamatan  bersama- 

sama dengan organisasi profesi. 
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2. Pembiayaan penyelenggaraan Ponkesdes dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan anggaran  pendapatan  dan  belanja 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

2.3.11 Landasan hukum Ponkesdes 

1. UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah. 

2. UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai 

perubahan UU no 8 tahun1974. 

3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi. 

4. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan . 

5. PP Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, 

dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 919/MENKES/PER/X/1993 

tentang Kriteria Obat yang dapat diserahkan tanparesep 

9. Peraturan Menteri Kes. RI No. 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin 

Praktek dan Pelaksanaan praktik Kedokteran. 

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: Hk.02.02/ 

MENKES/149/I/2010/ Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat. 
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11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 161/MENKES/PER/I/2010 

Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan. 

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 

Tentang Kebijakan Dasar Pukesmas. 

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002/ 

Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. 

15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 

Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 

16. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi 

Tenaga Kesehatan. 

17. Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2013 Tentang Praktek 

Perawat. 

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di JawaTimur. 

19. Surat Edaran Gubernur 188/139/013/2010 Tanggal 20 Januari 2010 

Tentang Ponkesdes. 

 

2.4 Konsep Lansia 

2.4.1 Definisi Lansia 

Lanjut usia atau sering disebut lansia adalah kelompok penduduk yang 

berumur tua, golongan penduduk yang mendapat perhatian atau 

pengelompokan tersendiri dengan rentang usia 60 tahun atau lebih dan 
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ditandai dengan perubahan fisik maupun tingkah laku, sering juga dinyatakan 

sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia (Azizah, 

2011). 

2.4.2 Klasifikasi Lansia 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa ada empat tahap pada kelompok 

penduduk berusia lanjut meliputi:  

1) Usia pertengahan (middle age) adalah usia antara 45-59  tahun. 

2) Usia lanjut (elderly) adalah usia antara 60-74 tahun. 

3) Usia lanjut tua (old) adalah usia antara 75-90 tahun.  

4) Usia sangat tua (very old) adalah usia di atas 90 tahun. 

1. Batasan lanjut usia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Bab I 

Pasal 1 Ayat 2, yang menyatakan bahwa batasan lanjut usia adalah usia 60 

tahun ke atas (Nugroho, 2008). 

2.4.3 Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Lansia 

Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada lanjut usia menurut 

Nugroho (2008), antara lain adalah: 

1. Permasalahan umum 

1) Sebagian besar penduduk lansia terlantar, hal ini diakibatkan oleh 

banyaknya lansia yang tidak memiliki bekal hidup, pekerjaan atau 

penghasilan. 

2) Perubahan pola perkembangan bentuk keluarga dari extended family 

yang mengarah kepada bentuk keluarga inti (nuclear family) membuat 

lansia merasa terasingkan akibat melemahnya nilai kekerabatan. 
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3) Sarana transportasi dan komunikasi bagi lanjut usia yang belum 

memadai. 

4) Keterbatasan pembinaan kesejahteraan lansia oleh pemerintah dan 

masyarakat. 

2. Permasalahan khusus 

1) Adanya kecenderungan munculnya nilai sosial baru yang dapat 

mengakibatkan berkurangnya penghargaan atau penghormatan kepada 

lansia sehingga lansia merasa terisolasi dari kehidupan masyarakat. 

2) Berkurangnya daya tahan tubuh lansia dalam mengahadapi perubahan 

lingkungan yang menyulitkan mereka untuk beraktivitas. 

3) Semakin lanjut usia, semakin terjadi kemunduran fungsi fisik, sosial, 

mental, maupun sosial ekonomi pada lansia yang cenderung akan 

meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain. 

4) Kondisi yang terjadi pada lanjut usia mengakibatkan perlunya tempat 

tinggal dan fasilitas perumahan yang khusus bagi lansia. 

5) Lanjut usia tidak hanya mengalami kemunduran fisik tetapi juga 

mengalami penurunan fungsi mental. 

6) Penangan khusus pada lansia mengakibatkan biaya pemeliharaan 

kesehatan lansia yang tidak murah. 

7) Lansia mengalami ketakutan terutama pada hal ketergantungan fisik dan 

ekonomi, sakit yang kronis, kesepian, dan kebosanan.  

2.5 Konsep teori model keperawatan Friedman 

Praktik keluarga sebagai pusat keperawatan (family centered nursing) 
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didasarkan pada perspektif bahwa keluarga adalah unit dasar untuk perawatan 

individu dari anggota keluarga dan dari unit yang lebih luas. Keluarga adalah unit 

dasar dari sebuah komunitas dan masyarakat, mempresentasikan perbedaan 

budaya, rasial, etnik, dan sosio ekonomi. Aplikasi dari teori ini termasuk 

mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika melakukan 

pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi perawatan pada anak serta 

keluarga (Hitchcock, Schubert, Thomas, 1999 dalam Nursalam 2016).  

Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan family-centered 

nursing salah satunya menggunakan Friedman Model. Pengkajian dengan model 

ini melihat keluarga sebagai subsistem dari masyarakat (Allender & Spradley 

2005 dalam Nursalam 2016). Proses keperawatan keluarga meliputi: pengkajian, 

diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi.  

Keluarga merupakan entry point dalam pemberian pelayanan kesehatan di 

masyarakat, untuk menentukan risiko gangguan akibat pengaruh gaya hidup dan 

lingkungan. Potensi dan keterlibatan keluarga menjadi makin besar, ketika salah 

satu anggota keluarganya memerlukan bantuan terus menerus karena masalah 

kesehatannya bersifat kronik, seperti misalnya pada penderita pasca stroke. 

Praktik keluarga sebagai pusat keperawatan (family-centered nursing), didasarkan 

pada perspektif bahwa keluarga unit dasar untuk keperawatan individu dari 

anggota keluarga. Keluarga adalah unit dasar sebuah komunitas dan masyarakat, 

mempresentasikan perbedaan budaya, relasi, lingkungan, dan sosio ekonomi. 

Aplikasi dari teori ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, 

lingkungan, tipe keluarga, dan budaya ketika melakukan pengkajian dan 
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perencanaan, implementasi dan evaluasi perawatan pada anak dan keluarga 

(Hitchcock, Schubert & Thomas 1999; Friedman dkk 2003 dalam Nursalam 

2016). Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan family-

centered nursing, salah satunya menggunakan pendekatan proses keperawatan 

yang didasarkan pada Friedman model. Pengkajian dengan model ini, melihat 

keluarga dengan subsistem dari masyarakat (Friedman dkk, 2003; Allender dan 

Spradley 2005 dalam Nursalam 2016). Proses keperawatan keluarga dengan fokus 

pada keluarga sebagai klien (family centered nursing), meliputi: pengkajian, 

diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

Pendekatan yang dilakukan dalam asuhan keperawatan keluarga adalah proses 

keperawatan yang terdiri atas pengkajian individu dan keluarga, perumusan 

diagnosis keperawatan, penyusunan rencana asuhan keperawatan, pelaksanaan 

dan evaluasi dari tindakan yang telah dilaksanakan (Friedman dkk 2003 dalam 

Nursalam 2016). 

1. Pengkajian  

Adalah suatu tahapan di mana seorang perawat mendapatkan informasi secara 

terus-menerus, terhadap anggota keluarga yang dibinanya.  

2. Diagnosis keperawatan 

Data yang telah dikumpulkan pada tahap pengkajian, selanjutnya dianalisis, 

sehingga dapat dirumuskan diagnosis keperawatannya. Rumusan diagnosis 

keperawatan keluarga ada tiga jenis, yaitu diagnosis keperawatan aktual, risiko, 

dan potensial. Etiologi dalam diagnosis keperawatan keluarga didasarkan pada 

pelaksanaan lima tugas kesehatan.  
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3. Perencanaan. 

Perencanaan keperawatan keluarga terdiri atas, penetapan tujuan yang 

mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, dilengkapi dengan kriteria dan 

standar serta rencana tindakan. Penetapan tujuan dan rencana tindakan 

dilakukan bersama dengan keluarga, karena diyakini bahwa keluarga 

bertanggung jawab dalam mengatur kehidupannya, dan perawat mambantu 

menyediakan informasi yang relevan untuk memudahkan keluarga mengambi 

keputusan. 

4. Implementasi  

Implementasi keperawatan dinyatakan untuk mengatasi masalah kesehatan 

dalam keluarga dan ditujukan pada lima tugas kesehatan keluarga dalam 

rangka menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah 

kesehatannya. Di samping itu menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara 

perawatan yang tepat, memberi kemampuan dan kepercayaan diri pada 

keluarga, dalam merawat anggota keluarga yang sakit, serta membantu 

keluarga menemukan bagaimana cara membuat lingkungan menjadi sehat, dan 

memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yag tersedia. 

5. Evaluasi 

Evaluasi pada asuhan keperawatan keluarga dilakukan untuk menilai tingkat 

kognitif, afektif, dan psikomotor keluarga (Friedman dkk, 2003). Evaluasi 

perlu pada setiap tindakan, untuk mengetahui apakah suatu tindakan 

keperawatan tidak diperlukan lagi, menambah ketepatgunaan dari tindakan 

yang dilakukan dan perlunya tindakan keperawatan lain untuk menyelesaikan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



56 
 

masalah. Proses evaluasi yang digunakan peneliti untuk menilai tingkat 

kemandirian keluarga, berdasarkan kriteria keluarga mandiri dari Depkes RI 

(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model family centered nursing 

 

 

 

 

Pengkajian terhadap keluarga 
Mengidentifikasi data sosial budaya, 

data lingkungan, struktur dan fungsi, 

stress keluarga, dan koping strategis 

Pengkajian anggota keluarga 

secara individual 
Mental, fisik, emosional, sosial, dan 

spiritual 

Identifikasi masalah-masalah keluarga 

dan individu 

Diagnosis keperawatan 

Rencana keperawatan 

Susunan tujuan, identifikasi sumber daya, 

definisikan pendekatan alternative, pilih 

intervensi keperawatan, susun prioritas  

Intervensi; implementasi rencana 

Evaluasi keperawatan 
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2.6  Theoretical mapping/ riset pendukung/ keaslian penelitian 

Penelitian tentang Model keperawatan dalam upaya meningkatkan kemandirian keluarga merawat lansia di Ponkesdes telah beberapa 

kali dilakukan. Sumber artikel didapat dari pencarian melalui database anatara lain Google Scholar, SAGE, Proquest, Ebsco, Scopus, 

Science Direct dan Journal Ners dengan menggunakan Keyword “Job performance, Community Health Center, Family Indepenence” serta 

dibatasi tahun 2009 sampai 2017. Hasil Pencarian tersebut didapatkan 80 artikel. Artikel yang direview sejumlah 16 Artikel sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Theoretical Mapping/ Riset Pendukung/ Keaslian Penelitian Keperawatan dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keluarga 

Merawat Lansia di Ponkesdes 

 
No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

1. Pengembangan 

Ponkesdes menjadi 

Community 

Nursing Center 

berbasis Health 

promotion Model, 

Nursing Center dan 

Perilaku Kinerja di 

Kabupaten Tuban, 

(Munir, M., 2016) 

Desain penelitian 

ini adalah analitik 

observasional yang 

terdiri dari dua fase 

implementasi, ada 

penjelasan sebab 

akibat dan 

eksplorasi 

deskriptif. 

 Populasi yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

perawat Ponkesdes 

kabupaten Tuban yang 

sesuai dengan kriteria 

inklusi sebanyak 20, 

dengan besar sampel 

penelitian 20 responden 

yang ditentukan dengan  

Variabel independent 

dalam penelitian ini 

adalah Nursing 

Center, Health 

Promotion Model dan 

Perilaku Kinerja. 

Variabel dependen  

adalah komitmen 

rencana tindakan dan 

tugas perawat 

Ponkesdes 

Kuisioner Keuntungan 

yang dirasakan, 

aktifitas yang 

dirasakan, Self 

afficacy, aktifitas 

Terkait, Pengaruh 

interpersonal 

situasional, keterlibatan 

masayarakat, caring 

perawat, keterlibatan  

Model persamaan 

struktur berbasis 

variance atau 

component based 

deng Partial Least 

Square 

Penelitian ini menunjukkan 

keterlibatan berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen perawat Ponkesdes 

(t = 3,197). Perilaku spesifik kognisi 

dan afeksi berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap komitmen perawat 

Ponkesdes (t = 2,185). Perilaku kinerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen perawat Ponkesdes (t = 

1,944). Komitmen perawat  

berpengaruh signifikan terhadap 

community nursing center  
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

   menggunakan teknik 

simple jenuh. 

 pelayanan kesehatan  (tugas perawat Ponkesdes) (t = 

29,546). Temuan baru dalam studi 

ini adalah bahwa model 

pengembangan Ponkesdes 

menjadi community nursing 

center dalam aplikasinya meliputi 

keterlibatan, perilaku spesifik 

kognisi dan afeksi serta komitmen 

perawat 

2 Family 

empowerment and 

quality of life of 

parents raising 

children with 

Developmental 

Disabilities in 78  

Japanese families 

(Rie Wakimizu 

Keiko  

Yamaguchi 

Hiroshi 

Fujioka.2016) 

International 

Journal of Nursing 

Sciences 4 (2017) 

38e45 

 

Observasional 

analitik 

Populasi 93 orang tua 

(78 ibu, 15 ayah) dari 

78 keluarga yang 

tinggal dengan anak-

anak dengan DD di 

wilayah ibu kota 

Jepang.  

 

Variabel Penelitian 

Fungsi pemberdayaan 

keluarga, keluarga, 

dan kualitas hidup 

anggota keluarga 

(QoL) 

 

The  questionnaire 

comprised two 

parts. Part 1 

focused on  the 

attributes of  

children and their 

parents (Table   1),  

while part 2 

focused on  the 

perceptions on  

family 

empowerment,  QoL 

of parents, and six 

other related 

outcomes (Table  2). 

We  used two scales 

to assess family 

empowerment and 

QoL 

 

Correlation and 

multiple 

regression 

analyses 

Tidak ada pengobatan, kerja sama 

dengan pembesaran anak, bantuan 

dari pusat dukungan 

perkembangan, memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan 

pembesarkan anak, dan skor yang 

lebih tinggi dalam Problem 

Solving berkontribusi pada skor 

FES yang lebih tinggi. Skor 

WHOQOL26 yang lebih tinggi 

dikaitkan dengan menjadi ibu 

rumah tangga penuh waktu, harga 

diri lebih tinggi, tidak ada 

dukungan perkembangan, 

jaringan dukungan emosional 

yang luas, skor yang lebih tinggi 

dalam Fungsi Pemecahan 

Masalah dan Peran, dan skor yang 

lebih rendah dalam Reaksi Afektif 

dan Fungsi Umum. 
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

3 Model Human 

Interaction dan 

Health Promotion 

Sebagai upaya 

peningkatan kinerja 

perawat di 

Ponkesdes Jawa 

Timur 

(Dwi Ananto, 

Nursalam, Siti 

Nurkholifah, 2017) 

Global Health 

Sciene, Vol.2 

Issue2.Juni 2017 

ISSN 2503-5088 

Deskriptif 

eksploratif dan 

tahap kedua 

ekplanatory 

Perawat Ponkesdes di 

Kabupaten Blitar, 

Jember, Lamonga, 

Bangkalan 

Variable terikat 

Peneltian : Kinerja 

perawat 

Variable Bebas : 

Faktor penguat, 

faktor personal, 

faktor kognisi, dan 

afeksi, faktor 

komitmen dan faktor 

interaksi 

 

 

Kuisioner  

Dan panduan FGD 

Analisis 

Inferensial model 

persamaan 

structural (Model 

Structutal 

Modelling) 

berbasis PLS 

Model kinerja perawat Ponkesdes 

dalam pelaksanaan Perkesmas 

adalah pengembangan Model 

konfirmasi teori yang 

dikembangkan dari blended 

theory HPM dan HIM dengan 

mensubtitusikan faktor penguat. 

Kekuatan Model kinerja perawat 

ini pada kuatnya pengaruh faktor 

personal, faktor afeksi dan faktor 

interaksi dalam merubah perilaku 

perawat dalam melaksanakan 

Perkemas 

4 Frail elderly  with 

and without 

cognitive  

impairment at the 

end of life: Their     

emotional state  

and  the  wellbeing 

of their  family  

caregivers 

(Ana Soto-Rubio,  

Marián   

Cross sectional Sampel penelitian  

85 pasien lanjut usia 

Variable penelitian : 

Emosional Lansia 

kemandirian 

fungsional pasien dan 

overburden pengasuh 

keluarga 

Mental   Status  

Questionnaire 

(SPMSQ) at  the  

beginning of the  

interview) 

In addition to 

data  about  

socio-

demographic 

features from 

patients and  

family caregivers 

(eg,  age,  gender,  

marital status,  

education), in- 

formation on the  

following   

Overburden pengasuh keluarga 

menonjol sebagai faktor kunci 

dalam pengurangan tekanan 

emosional pasien lansia yang 

lemah - apakah atau tidak mereka 

menyajikan kerusakan kognitif 

yang signifikan - dan hal itu 

pengasuh keluarga Hasil kami 

menunjukkan bahwa mengurangi 

overburden dari pengasuh 

keluarga juga dapat mengurangi 
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 
Pérez-Marín

⁎
, 

Pilar  Barreto, 

2017) 

Archives  of 

Gerontology and 

Geriatrics 73 

(2017) 113–119 

    aspects  was 

collected 

tekanan emosional pasien dan 

pengasuh keluarga mereka 

5 An evaluation of 

involving family 

caregivers in the 

self-care  of heart  

failure     patients 

on hospital 

readmission: 

Randomised 

controlled trial  

(the  FAMILY 

study) 

Hiba  Deek
 

Sungwon Chang
a
, 

Phillip  J. 

Newton
a
, Samar  

Noureddine
b

, 

Sally C. Inglis
a

, 

Ghina   

A multi-site, block  

randomised 

controlled trial. 

Sampel akhir mencakup 

256 

kontrol (130 

pasien) dan kelompok 

intervensi (126 pasien 

Variable  

pengasuh keluarga 

dan  perawatan diri 

dari 

pasien dengan gagal 

jantung berisiko 

The design of the 

intervention was 

guided  by the 

Framework for the 

Study  of Self and  

Family  Management 

(Grey et al., 2006)  and  

the  fol- lowing  linked  

methods were  used to 

define  the intervention 

details:  1) appraisal of  

theoretical models,   2)  

review   of  systematic 

reviews  on educational 

interventions 

promoting self-

management in chronic  

conditions,   3)  

identification  of  the  

  

Randomization  

procedure 

Kolmogorov-

Smirnov (KS) test  

and  the  level  of 

statistical 

significance 

was determined 

to be less than  

0.05. 

Skor perawatan diri membaik 

pada kedua kelompok pada 30 

hari, dengan peningkatan 

kelompok intervensi yang 

signifikan lebih besar daripada 

kelompok kontrol dalam 

subkelompok pemeliharaan dan 

keyakinan, namun tidak dalam 

skala subkelas perawatan mandiri. 

Tidak terlihat perbedaan kualitas 

skor kehidupan atau presentasi 

gawat darurat antar kelompok. 

Lebih pasien dalam kelompok 

kontrol dibandingkan kelompok 

intervensi mengunjungi fasilitas 

perawatan kesehatan (n = 24, 23% 

vs n = 12, 11% masing-masing, 

OR = 0,39, 95% CI = 0,18, 0,83, 

p = 0,01). 

Kesimpulan: Hasil persidangan 

menegaskan potensi intervensi 

pendidikan perawatan mandiri  
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 Al Arab
b

,  Samer  

Kabbani
c
, Wael 

Chalak
d

, Nadim  

Timani
e
,  

Peter  S. 

Macdonald
f,g

, 

Patricia M. 

Davidson 

   socio-cultural context   

from  selected 

papers,  4) expert  

consultation and  5) 

model  development 

(Deek et al., 

2016c). 

 berpusat keluarga 

di bawah evaluasi untuk 

mengurangi risiko masuk kembali 

pada pasien Lebanon yang terjadi 

akibat gagal jantung yang 

meningkat. 

6 Family Involvement 

in Nursing Homes: 

Are Family 

Caregivers Getting 

What They Want? 

R. Colin Reid1 and 

Neena L. Chappel, 

2017 

Journal of Applied 

Gerontology 1–23 

 

Methode data 

collected 

Sampel 135 keluarga The provision of 

person-centered care 

for nursing home 

residents with 

dementia 

Literatur Review  Skor Kesepahaman Keluarga 

Keterlibatan dihitung dalam tiga 

cara: untuk siapa keterlibatan 

penting, bagi siapa keterlibatan 

tidak penting, dan skor kesesuaian 

secara keseluruhan. Skor 

kongruen bervariasi menurut tipe 

keterlibatan. Skor ini 

menunjukkan janji untuk 

digunakan dalam penelitian 

selanjutnya tentang keterlibatan 

pengasuh keluarga dan sebagai 

alat untuk digunakan oleh fasilitas 

karena mereka berusaha untuk 

memenuhi harapan keluarga 

pengasuh untuk keterlibatan. 

7 Supporting home  

hospice family  

Metode 

descriptive study  

employed  

Sampel Sebanyak 11 

pemimpin berpartisipasi  

Perspektif para ahli 

peragaan rumah sakit 

setempat, perawat 

leader interviews and  

focus groups 

using z tests to 

quantify 

differences in the   

Temuan kami menunjukkan 

adanya perbedaan dalam prioritas 

dukungan perawat dengan 
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 caregivers: Insights 

from different 

perspectives 

Lee  ellington, 

ph.d.,1  kristin g. 

Cloyes,  

Lanell bellury 

Patricia h. Berry 

maija  reblinand  

margaret f. Clayton, 

2017 

Palliative and 

Supportive Care  

(2017),  page  1 of 

11.Cambridge 

University Press, 

2017 1478-9515/17 

doi:10.1017/S1478

951517000219 

a mixed-methods 

analytic 

approach 

dalam wawancara 

telepon. 

Sekitar 13 perawat 

direkrut dari sebuah 

konferensi profesional 

nasional untuk 

berpartisipasi dalam 

satu dari dua kelompok 

fokus selama satu jam. 

hospice, dan perawat 

keluarga mantan 

faktor yang 

mempromosikan atau 

mengancam persepsi 

pengasuhan keluarga 

tentang dukungan. 

 frequency of core 

catego- ries   by  

group.  This   

information  was   

then  folded back    

into    the    

qualitative   

comparative  

analysis 

pengasuh keluarga, perawat 

rumah sakit, dan pemimpin 

pemikiran. Tim hospice bisa 

mendapatkan keuntungan dari 

pendidikan lanjutan dan pelatihan 

untuk membantu mengatasi 

perpecahan perawatan rumah 

sakit yang berpusat pada keluarga 

sebagai ideal klinis di mana 

anggota tim hospice dapat 

sepenuhnya mendukung dan 

memberdayakan pengasuh 

keluarga sebagai anggota tim 

hospice. 

8 Fostering 

interprofessional 

collaboration 

through a family-

centred programme 

for grandparent- 

headed families 

Youjung Lee,  

 

 

A mixed-methods 

approach using 

concurrent  data 

collection and 

analyses 

Tiga belas siswa 

pendidikan, dua siswa 

pekerjaan sosial, dan 

satu siswa perawat (n = 

16) menyelesaikan pra-

pasca survei dan 

berpartisipasi  

mengeksplorasi 

potensi IPE melalui 

program keluarga 

yang berpusat pada 

keluarga besar kepala 

keluarga selama 

persiapan profesional 

untuk pendidikan, 

pekerjaan sosial, dan  

Collected before  and  

after  the  IPE event  

using  the  Index  of  

Interdisciplinary 

Collaboration (IIC)  

(Bronstein,  2002). This  

measurement  consists  

of  42Likert-scale items 

(1  

Qualitative  

analysis of the  

focus group and 

reflective essays 

was conducted in 

three steps: (1) 

open coding, (2) 

axial coding, 

finding  

penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipasi dalam IPE dapat secara 

positif mempengaruhi persepsi 

kolaborasi antar-profesional untuk 

lebih memenuhi kebutuhan 

keluarga keluarga nenek moyang 

dengan beragam kebutuhan untuk 

meningkatkan  
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 Judith Quranta & 

Elizabeth 

Anderson, 2017 

JOURNAL OF 

INTERPROFESSIONAL 

CARE 

 dalam kelompok fokus. 

Empat belas peserta 

adalah perempuan; Dua 

adalah laki-laki 

(masing-masing dari 

pendidikan dan 

pekerjaan sosial). 

Mayoritas peserta (n = 

15) adalah orang kulit 

putih; satu orang Asia 

Usia rata-rata siswa 

berusia 25 tahun 

(kisaran: 19 thn-6 thn.) 

siswa keperawatan 

untuk mendorong 

kolaborasi 

= strongly agree; 5 = 

strongly disagree) with  

five subscales: 

interdependence  (13 

questions),   

connections and 

con- sequences 

among concepts 

and themes, and 

(3) selective cod- 

ing, searching for 

exemplifying 

cases of each 

theme 

kesadaran dan self-efficacy untuk 

kolaborasi antar profesi di sekolah 

dan Mengerti pemahaman tentang 

keluarga non-tradisional. 

Implikasi menyoroti 

kemungkinan adanya identitas 

profesional yang lebih fleksibel 

dan terintegrasi dalam bekerja 

dengan anak-anak dan keluarga 

mereka serta potensi calon 

profesional sekolah untuk 

merangkul layanan yang lebih 

komprehensif di sekolah. 

9 Primary Health 

Care 

Potential Home for 

Family-Focused 

Preventive 

Interventions 

(Laurel K. Leslie, 

Christopher J. 

Mehus, J. David 

Hawkins,  

Thomas Boat, Mary 

Ann McCabe. 

2016) 

Prev Med  

RCT  Variabel Penelitian : 

Pengaturan 

perawatan primer dan 

menetapkan rencana 

untuk melangkah 

menuju realisasi 

dampak kesehatan 

masyarakat yang 

potensial dari 

pencegahan yang 

berfokus pada 

keluarga melalui 

penerapan yang luas 

di rangkaian layanan 

kesehatan primer. 

 

Literatur Review  Program pencegahan yang 

berfokus pada keluarga telah 

ditunjukkan untuk secara efektif 

mengurangi berbagai hasil 

kesehatan perilaku negatif namun 

jangkauannya terbatas. Tiga 

hambatan utama harus diatasi 

untuk memperluas jangkauan 

program pencegahan keluarga dan 

dengan demikian mencapai 

dampak kesehatan masyarakat 

yang signifikan. Hambatan ini 

adalah (1) norma sosial saat ini 

dan persepsi tentang program 

pengasuhan; (2) keprihatinan 

tentang  
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 2016;51(4S2): 

S106–S118      & 

2016 American 

Journal of 

Preventive Medicine 

     keahlian dan legitimasi organisasi 

sponsor untuk menawarkan saran 

bagi orang tua; dan (3) kurangnya 

mekanisme pendanaan yang stabil 

dan berkelanjutan. Pengaturan 

kesehatan primer berada pada 

posisi yang tepat untuk mengatasi 

hambatan ini. 

10 Access Disparity 

and Health 

Inequality of the 

Elderly: Unmet 

Needs and Delayed  

Healthcare 

 

Tetsuji Yamada,  

Chia-Ching Chen, 

et.al .2016) 

Eksperimen teoritis Sampel Sampel 

dikelompokkan dalam 

60 situs CTS: 

51 wilayah 

metropolitan dan 

sembilan wilayah 

nonmetropolitan, yang 

dipilih secara acak 

untuk membentuk CTS 

inti dan mewakili 

negara secara 

keseluruhan. Survei 

dilakukan melalui 

telepon, dengan 

menggunakan teknologi 

wawancara telepon 

dengan bantuan 

komputer. Mayoritas  

Variabel Penelitian 

kesenjangan akses 

layanan kesehatan 

dan kebutuhan 

perawatan kesehatan 

yang terlambat dan 

biaya kesehatan bagi 

orang tua.  

 

  Hasilnya menunjukkan bahwa 

faktor predisposisi (mis., Sikap, 

kepercayaan, dan persepsi oleh 

perbedaan sosio-demografis) 

dikaitkan secara negatif dengan 

perawatan kesehatan tertunda. 

Peningkatan 10% faktor 

pemungkin (misalnya, 

ketersediaan cakupan asuransi 

kesehatan, dan sumber penyedia 

layanan kesehatan biasa) 

dikaitkan secara signifikan 

dengan peningkatan 1% faktor 

pembiayaan layanan kesehatan. 

Selain itu, informasi melalui 

jejaring sosio-ekonomi dan sistem 

pendukung memiliki dampak 5% 

terhadap disparitas akses. 

Pendapatan, status kesehatan, dan 

ketimpangan kesehatan 

ditentukan secara eksogen. 

Merancang dan menerapkan akses 
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

   responden dipilih 

melalui daftar digitary 

random-digit-dialing. 

   kesehatan yang mudah (sistem 

kesehatan) dan metode 

pembiayaan kesehatan, dan 

pengembangan jaringan dukungan 

sosial-ekonomi (termasuk 

informasi kesehatan masyarakat) 

sangat penting dalam mengurangi 

ketimpangan kesehatan dan 

ketepatan kesehatan yang 

tertunda. 

11 Determinants of 

health service  

utilization: a 

secondary analysis 

of the 

comprehensive 

multi-level nursing 

practice model  for 

rural  hispanics 

 

(Debra J, 2013) 

Studi Corelasi Sampel Studi awal 

dilakukan di empat 

komunitas pedesaan di 

wilayah barat daya 

Amerika Serikat 

  

hubungan relasional 

antara konsep teoritis 

dan pemanfaatan 

layanan kesehatan 

Kuisioner - Ada bukti hubungan relasional 

antara konsep teoritis dan 

pemanfaatan layanan kesehatan. 

Tema dari wawancara terkait erat 

dengan layanan yang diberikan, 

topik pendidikan kesehatan, dan 

diagnosis keperawatan selama 

pertemuan klinis. Penilaian dan 

skrining, manajemen kasus, dan 

layanan perawatan yang terampil 

adalah layanan perawatan 

kesehatan yang paling sering 

digunakan. Topik pendidikan 

kesehatan yang dominan di setiap 

kota menyangkut kondisi medis 

yang spesifik, perawatan 

kesehatan preventif, pengobatan, 

dan panduan antisipatif. 
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

12 Peran Perawat 

Perkesmas,  

Penelitian 

Deskriptif analitik  

Sample 63 orang 

Teknik Sampling  

Peran  perawat, 

sarana prasarana  

Kuisioner metode uji chi 

square. 

Hasil Penelitian peran perawat 

PERKESMAS  kurang  (60,3%),   

 

 Sarana Prasarana 

Dengan 

Kemandirian 

Keluarga Di 

Puskesmas Lubuk 

Tarok Sijunjung 

 

(Yenni, Mesrawati. 

2017) 

Jurnal Human 

Care, Vol1. No.1 

Tahun 2016 

dengan pendekatan 

cross sectional 

study 

random sederhana Kemandirian 

Keluarga 

  Sarana prasarana PERKESMAS 

tidak lengkap (85,7%) dan tingkat 

kemandirian keluarga rendah 

(68,3%). Terdapatkan hubungan  

peran  perawat  dengan  tingkat  

kemandirian  (p=0,025)dan  ada  

hubungan sarana dan prasarana 

dengan kemandirian keluarga 

(p=0,023). 

13 Kompetensi 

Perawat Puskesmas 

dan Tingkat 

Keterlaksanaan 

Kegiatan Perawatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

(PERKESMAS) 

(Yuyun Tafwidhah, 

Elly Nurachmah, 

Rr.Tutik Sri 

Haritati. 2012) 

 

 

 

Penelitian 

Deskriptif analitik 

dengan pendekatan 

cross sectional 

study 

Sample 118 perawat 

pelaksana 

Variable dependen 

Kompetensi Perawat 

Puskesmas  

 

Variabel independen 

 

Tingkat 

Keterlaksanaan 

Kegiatan Perawatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kuisioner (A,B,C,D,E) 

Dikembangkan 

berdasarkan Depkes, 

2006 

Kuisioner D 

Berdasarkan Quad 

Council Public Health 

Nursing 

(ASTDN,2003) 

metode uji chi 

square. Uji t 

independen dan 

regresi logistik 

Hasil analisis menunjukkan 

adanya hubungan antara 

kompetensi perawat puskesmas 

dan tingakt keterlaksanaan 

kegiatan perkesmas (p=0,000) 

lebih alnjut diketahuo bahwa 

terdapat interaksi antara 

kompetensi dan pelatihan. 
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 (Jurnal Keperwatan 

Indonesia, Vol 15, 

No.1 Maret 

2012:hal 21-28) 

      

14 Penerapan Model 

Family-Centered 

Nursing Terhadap 

Pelaksanaan Tugas 

Kesehatan Keluarga 

Dalam Pencegahan 

ISPA Pada Balita 

Di Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Simpang Tiga 

Kabupaten Aceh 

Besar 

 

(Vitria 

Erlinda,2015) 

penelitian 

kuantitatif, desain 

penelitian 

menggunakan 

metode pre-

eksperimental 

design dengan 

rancangan one  

group pre  and 

posttest design 

without control 

group. 

Sampel 33 keluarga Variabel Independent 

family-centered 

nursing Variabel 

dependen 

pelaksanaan tugas 

kesehatan keluarga 

dalam pencegahan 

ISPA 

 

 

 

Kuisioner Uji  Paired-test.   Ada Perubahan yang signifikan 

dalam pengambilan keputusan 

tindakan sebelum dan sesudah 

penerapan family centered 

nursing dengan nilai (p 0,00); ada 

perubahan yang signifikan dalam  

merawat  anggota  keluarga  yang  

sakit  sebelum  dan sesudah  

penerapan  family  centered  

nursing  dengan  nilai  (p 

0,00), ada perubahan yang 

signifikan dalam memodifikasi 

lingkungan sebelum dan sesudah 

penerapan family centered 

nursing dengan nilai (p 0,001) dan 

ada perubahan yang signifikan 

dalam memanfaatkan fasilitas 

kesehatan sebelum dan sesudah  

penerapan  family  centered  

nursing  dengan  nilai  (p 

0,00). Penerapan family centered 

nursing dapat mempengaruhi 

kemandirian keluarga dalam 

pelaksanaan tugas kesehatan  
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No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

       keluarga dalam pencegahan ISPA 

di Wilayah Kerja Puskesmas 

Simpang Tiga Kabupaten Aceh 

Besar 

14 Family model of 

HIV care and 

treatment: a 

retrospective study 

in Kenya. (Kulzer J. 

R., et al., 2012) 

Retrospective study Sample: 285 anggota 

keluarga 

 

Tehnik sampling : A 

Random sample 

Variabel Independen:  

Model perawatan 

keluarga 

 

Variabel dependen:  

Deteksi HIV dan 

jangkauan layanan 

tes DNA PCR - Pendekatan ini sangat berperan 

dalam menjangkau anak-anak, 

pendekatan ini juga menyebabkan 

teridentifikasinya  dan 

terdaftarnya sebagian besar 

pasangan HIV-positif di antara 

mereka yang diuji. 

15 Measuring  work-

related 

psychosocial and  

physical  risk 

factors  using                  

workplace 

observations: a 

validation study  of 

the  “Healthy  

Workplace 

Screening 

(Anne 

Tomascheka,Sarah  

S. Lütke Lanferb,  

Marlen  Melzerc,  

UweDebitza,Gabrie

le Buruck, 2017) 

 

 

Observation-based 

job analysis 

Sampel 

641 projek SGA yang 

mewakili berbagai 

pekerjaan 

Variabel : faktor 

faktor yang 

mempengaruhi 

pekerjaan 

Wawancara 

observasional 

1.Self-report job 

analysis instrument 

2.Observation-based  

job analysis  

instrument.   

One way 

Annova  

korelasi menengah dengan 

subskala stressor dari suatu 

perusahaan estab-lished self-

report job analysis instrument 

(SQUAW). Memberikan 

dukungan untuk validitas kriteria, 

pekerjaan dengan berbagai profil 

risiko dalam dimensi SGA secara 

signifikan berbeda dengan 

kesehatan mental dan keluhan 

muskuloskeletal. Singkatnya, 

SGA dapat direkomendasikan 

sebagai instrumen observasi 

observasi yang valid dan efisien 

mengidentifikasi faktor-faktor 

risiko terkait pekerjaan penting 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



69 
 

No. Judul Penelitian Desain Penelitian Sampel dan Teknik 

Sampling 

Variabel penelitian Instrumen Analisis Hasil Penelitian 

 (Safety science 101 

2018, 197-208) 

      

16 The relationship 

between 

professional 

communication 

competences and 

nursing 

performance of 

critical care nurses 

in South  Korea 

(Hyo‐Suk Song 

,JiYeon Choi, 

Youn‐Jung Son, 

2016) 

Wiley International 

Journal of Nursing 

Practice 

cross‐sectional 

study 

Sample 197 

Teknik simple random 

sampling 

Variabel Independen 

Kompetensi perawat 

Variabel Dependen 

Kinerja Perawat 

Data sosiodemografi 

a single item for 

overall job satisfaction, 

which was highly 

correlated and 

acceptable with the 

multiple‐item  measure 

(Dolbier, Webster, 

McCalister, Mallon, & 

Steinhardt, 2005). 

Analisis Regresi kompetensi komunikasi 

profesional adalah satu-satunya 

prediktor signifikan dari kinerja 

keperawatan setelah disesuaikan 

dengan karakteristik 

sosiodemografi. Selain itu, 

kompetensi komunikasi 

profesional yang lebih besar dari 

perawat dikaitkan dengan usia 

yang lebih tua dan memiliki 

tingkat pendidikan lebih tinggi, 

pengalaman keseluruhan unit 

perawatan klinis dan intensif 

secara keseluruhan, dan gaji 

bulanan yang lebih tinggi 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 
3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengembangan model kinerja perawat 

                   dalam upaya peningkatan kemandirian keluarga merawat  

         Lansia dengan pendekatan Family Centered Nursing. 
 

 : Variabel diteliti 

 : Variabel tidak diteliti 

       2.    Sikap 

       5.   Motivasi 

Faktor Individu perawat (X1) 

1. Keterampilan 

2. Latar belakang 

pengalaman 

3. Demografis (umur, 

jenis kelmin,) 

4. Kemampuan 

berkomunikasi 

Faktor Psikologi (X2) 

 

 

 

3. Kepribadian 

4. Belajar 

5. persepsi 

Faktor Organisasi (X3) 

1. Sumber daya 

2. Kepemimpinan 

3. Sistem Imbalan 

 

Kinerja perawat 

Ponkesdes (Y1) 

1. Pengkajian 

2. Diagnosis 

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi 

Kemandirian keluarga 

dalam merawat lansia (Y2) 

1. Mengenal Masalah 

kesehatan lansia 

2. Memenuhi diet 

makanan lansia 

3. Memenuhi 

Aktivitas dan 

istirahat 

4. Memenuhi 

Personal Hygiene 

5. Kontrol Ke 

pelayanan 

Kesehatan 

 

Faktor 

Lingkungan 

(Pelayanan 

Kesehatan) 

Faktor 

lansia 

Faktor 

Kemampuan 

Keluarga 

4.Struktur Organisasi 

5.Desain Pekerjaan 

 

Faktor Psikologi (X2) 

1. Sikap 

2. Motivasi 

 

3 
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Keterangan kerangka konseptual pengembangan model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga pada lansia 

dengan pendekatan Family Centered Nursing 

Kinerja merupakan  hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika 

(Wirawan, 2009). Kinerja perawat di Ponkesdes dipengaruhi oleh faktor individu, 

faktor psikologi, faktor organisasi (Gibson, James L, Ivancevich, John M., dan 

Donelly JR, James H.,1997). Faktor Individu yang dapat mempengaruhi kinerja 

perawat terdiri dari kemampuan dan keterampilan dalam hal fisik dan mental, 

Latar belakang keluarga, Tingkat sosial dan pengalaman sebelumnya, Demografis 

yang meliputi variable umum, etnis dan jenis kelamin (Gibson, James L, 

Ivancevich, John M., dan Donelly JR, James H.,1997). Dapat dijelaskan bahwa 

kemampuan dan keterampilan memainkan peranan dalam perubahan perilaku dan 

kinerja individu, kemampuan dan keterampilan adalah kompetensi yang 

berhubungan dengan tugas seperti keterampilan mengoprasikan computer dan 

keterampilan berkomunikasi dengan jelas untuk tujuan dan misi organisasi 

khususnya di Ponkesdes. Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja perawat 

adalah faktor Psikologi terdiri dari variable persepsi, sikap, kepribadian, belajar 

dan motivasi (Gibson, James L, Ivancevich, John M., dan Donelly JR, James 

H.,1997). Terakhir Faktor Organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja perawat 

adalah sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan 

(Gibson, James L, Ivancevich, John M., dan Donelly JR, James H.,1997). Desain 
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pekerjaan yang tersedia dapat memberikan arah yang jelas terhadap job diskripsi 

tugas perawat Ponkesdes, dan sistem imbalan yang menarik dan berkualitias akan  

mempertahankan perawat untuk tetap bekerja dan memotivasi mencapai prestasi 

tertinggi. 

Pelaksnaan kinerja perawat Ponkesdes, diantaranya dengan melaksanakan 

asuhan keperawatan keluarga. Model keperawatan yang digunakan adalah Family 

Centered Nursing, model ini menegaskan praktik keluarga sebagai pusat 

keperawatan didasarkan pada perspektif bahwa keluarga adalah unit dasar untuk 

keperawatan individu dari anggota keluarga dan unit yang lebih luas. Aplikasi 

Teori ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, tipe 

keluaraga dan budaya, ketika melakukan pengkajian dan perencanaan, 

implemetasi dan evaluasi perawatan pada anak dan keluarga ( Hitchock, Schubert 

& Thomas 1999; Friedman dkk, 2003).  

Pelaksanaan Asuhan keperawatan dengan pendekatan Family Centered 

Nursing  dapat meningkatkan kemandirian keluarga merawat lansia. Penentuan 

kinerja sangat diperlukan agar individu dapat menegtahui apakah mereka telah 

berhasil mencapai tujuan. Dari dua pendekatan tersebut mempengruhi perawat 

dalam perubahan perilaku sehingga perawat dapat menjalankan tugas dan fungsi 

sebagai petugas kesehatan yaitu mampu membentuk kemandirian keluarga dalam 

merawat lansia. 
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3.2 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh faktor Individu terhadap kinerja perawat di Ponkesdes 

Kabupaten Bangkalan. 

2. Ada pengaruh faktor psikologi terhadap kinerja perawat di Ponkesdes 

Kabupaten Bangkalan. 

3. Ada pengaruh faktor organisasi terhadap kinerja perawat di Ponkesdes 

Kabupaten Bangkalan. 

4. Ada pengaruh Kinerja perawat Ponkesdes terhadap kemandirian keluarga pada 

Lansia di  Kabupaten Bangkalan. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 
4.1 Desain penelitian 

Desain penelitian menggunakan desain penelitian explanatory survey yaitu sebuah 

cara untuk menggali hal yang baru dan menjelaskan hubungan-hubungan sebab 

akibat dari variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono 2015). Pendekatan waktu 

dalam penelitian ini adalah cross-sectional yaitu penelitian yang menekankan pada 

waktu observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo 

2012). 

 

4.2 Populasi, sampel dan sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek (misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam 2014). Populasi dalam penelitian 

ini adalah Perawat yang bekerja di Ponkesdes. Populasi dalam penelitian ini diambil 

dari 18 Kecamatan. Terdapat 22 Puskesmas dengan 97 Ponkesdes dengan 97 Perawat  

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan subyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo 2012). Penentuan sampel dalam penelitian 

ini harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang terdiri dari: 
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Kriteria inklusi Sample perawat: 

1. Perawat Tinggal di Ponkesdes di Kab.Bangkalan 

2. Memiliki Pengalaman di Ponkesdes minimal 2 Tahun 

3. Perawat Ponkesdes yang mendapatkan SK.Gubernur Jatim 

Kriteria eksklusi sample perawat : 

1. Perawat sedang cuti pada saat penelitian 

2. Perawat sedang dalam tugas perjalanan dinas 

3. Subyek yang tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui. 

Besar sampel (sample size) menggunakan rumus sampel Slovin dalam buku 

Nursalam (2014) sebagai berikut : 

n =       N 

1 + N (d)
2
 

Keterangan : 

n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

d = Presisi 

Berdasarkan rumus di atas dengan populasi 97 Perawat dan tingkat signifikansi 5%, 

diperoleh besar sampel sebagai berikut: 

n =       97 

1 + 97 (0.05)
2
 

 

n =       97 

1 + 97 . 0.0025 

 

n =      97 
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1 + 0,243 

 

n =  78,0  dibulatkan menjadi 78 responden. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka besar sampel yang ditetapkan dalam penelitian 

ini berjumlah 78 perawat, setiap perawat dengan 3 keluarga yang memiliki lansia jadi 

total sample 234 keluarga dengan lansia 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses seleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili 

populasi (Nursalam 2014). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode probability sampling melalui teknik simple random sampling, dari 97 

Ponkesdes diambil secara acak didapatkan 78 perawat Ponkesdes. 

 

4.3 Kerangka operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1   Kerangka operasional penelitian. 

 

Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal terkait kinerja perawat 

dalam meningkatkan kemandirian keluarga 

Pengumpulan data melalui kuisioner 

Melakukan analisis data dengan Structural Equation Modelling (SEM) 

Menyusun model kinerja perawat Ponkesdes dalam upaya kemandirian 

keluarga dalam merawat lansia  

Rekomendasi model 
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4.4 Variabel penelitian dan definisi operasional 

Variabel adalah suatu karakteristik yang berbeda-beda terhadap sesuatu 

(orang, benda, situasi) yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok (Soeparto et al. 

2000). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen 

sebagai berikut: 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Karakteristik Individu, 

psikologi, organisasi, dan  kinerja perawat. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Kemandirian Keluarga. 

Tabel 4.1 Variabel penelitian model kinerja perawat Ponkesdes dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten Bangkalan, April – 

Mei 2018 
 

Variabel Keterangan Indikator 

Variabel Independen 

X 

X1 Individu X1.1 keterampilan 

X1.2 Latar Belakang  pengalaman 

XI. 3 Demografi 

 X1.4 Komunikasi Perawat 

 X2 Psikologi X2.1 Sikap perawat 

X2.2 Motivasi perawat 

 X3 Organisasi X3.1 Sumber daya 

X3.2 Kepemimpinan 

X3.3 Sistem Imbalan 

Variabel Dependen 

Y 

Y 1 Kinerja Perawat Y1.1 Pengkajian 

Y1.2 Diagnosa 

Y1.3 Intervensi 

Y1.4 Implementasi 

Y1.5 Evaluasi 

 Y.2 Kemandirian 

Keluarga 

Y.2.1 Kemandirian Keluarga merawat       

          lansia. 

 

Tabel 4.2 Definisi operasional model kinerja perawat Ponkesdes dalam 

meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten 

Bangkalan, April – Mei 2018. 
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No Variabel Definisi Variabel Parameter Alat Ukur Skala Hasil 

1 Variabel Independen 

Faktor  Individu 

 Keterampilan kompetensi yang 

dimiliki seorang 

perawat dalam 

memberikan 

asuhan 

keperawatan 

keluarga  

1. Mampu 

bertanggung 

jawab 

2. Mampu 

merencakan 

program Tepat 

waktu 

3. Mampu 

mengambil 

keputusan 

 

Kuisioner  Ordinal 1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 

No Variabel Definisi Variabel Parameter Alat Ukur Skala Hasil 

   4. Komunikasi  

     Sertifikasi 

5.   Keahlian 

   

 Latar belakang 

pengalaman 

Kemampuan yang 

dimiliki seorang 

perawat dimasa 

lampau dalam 

merawat keluarga 

1.Pengalaman kerja 

2. Waktu 

 

Pertanyaan 

tertutup 

Ordinal  1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 

 Demografi 

Jenis Kelamin 

Pengelompokan 

responden jenis 

kelamin laki-laki 

dan perempuan 

Identitas pada KTP 

responden  

Kuisioner 

Karakteristik 

Responden  

Nominal 1.Perempuan 

2. Laki-laki 

 Umur Pengelompokan 

responden 

berdasarkan Usia  

Identitas pada KTP 

responden 

Kuisioner 

Karakteristik 

Responden 

Ordinal 1. 26- 35 tahun. 

2. 36- 45 tahun. 

3. 46- 55 tahun. 

 

 Kemampuan 

komunikasi 

Kompetensi yang 

dimiliki seorang 

perawat dalam 

menyampaikan 

suatu pesan 

terhadap keluarga 

klien 

1.Orientasi 

2. Identifikasi 

3.eksploitasi 

4. Resolusi 

Kuisioner Ordinal 1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 

2

F 

Faktor  psikologi 

 Sikap Respon perawat 

terhadap keluarga  

dalam merawat 

lansia 

sikap terhadap 

kemandrian keluarga 

merawat lansia 

Kuisioner Ordinal 1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 
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No Variabel Definisi Variabel Parameter Alat Ukur Skala Hasil 

3 Faktor Organisasi 

 Sumber  Daya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manusia 

 

 

 

Sarana 

prasarana 

Modal utama 

dalam 

melaksanakan 

asuhan 

keperawatan 

meliputi perawat 

dan sarana 

prasarana 

mendukung 

Individu perawat 

yang aktif bekerja 

sebagai penggerak 

suatu organisasi  

Media dan 

peralatan dalam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Kepegawaian 

 

 

 

CHN Kit 

 

 

 

 

 

 

 

  memberikan 

asuhan 

keperawatan 

keluarga 

    

 Kepemimpina

n 

Kemampuan 

seseorang perawat 

untuk 

mengorganisasi 

dan melaksankan 

tindakan 

1. Mendelegasika

n wewenang 

2. Motivasi 

3. Koordinasi 

Kuisioner  ordinal 1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 

 Sitem Imbalan Suatu hak yang 

diberikan atas jasa 

yang dikerjakan 

1. gaji 

2. penghargaan 

perawat 

Kuisioner  Ordinal 1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 

4 Variabel 

Dependen 

     

 Kinerja 

Perawat 

Ponkesdes 

Bentuk usaha 

yang dilakukan 

perawat 

Ponkesdes dalam 

melaksanakan 

pekerjaan sesuai 

dengan tugas yang 

diberikan 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa 

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi 

Hasil dari 

dokumentasi 

administrasi 

dan 

manajemen, 

proses 

pelayanan 

dan output 

pelayanan 

perawat 

Ponkesdes 

Ordinal 1.Baik  67% 

2.Cukup 33- 66% 

3.Kurang  <32% 
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No Variabel Definisi Variabel Parameter Alat Ukur Skala Hasil 

 Kemandirian 

Keluarga 

merawat 

lansia 

Kemampuan 

keluarga untuk 

merawat lansia 

secara mandiri 

1. Mengenal 

Masalah 

kesehatan 

lansia 

2. Memenuhi 

diet 

makanan 

lansia 

3. Memenuhi 

Aktivitas 

dan 

istirahat 

4. Memenuhi 

Personal 

Hygiene 

5. Kontrol Ke 

pelayanan 

Kesehatan 

 

Kuisioner Ordinal 1.Baik  75% 

2.Cukup 50- 74% 

3.Kurang  <50% 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. Kuisioner 

merupakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari responden (Arikunto, 2010). Kisi-

kisi kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen faktor individu 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur keterampilan dan kemampuan, data 

demografi terdiri usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, Latar belakang 

keluarga, tipe keluarga, tempat tinggal, dan Kuisioner ini disusun dengan 

pertanyaan terbuka dan tertutup. 

2. Instrumen faktor Psikologi 
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Instrumen ini digunakan untuk mengukur sikap perawat yang terdiri dari Attending 

skill, respect, responsiveness, emapti. dan untuk mengukur motivasi  yang terdiri 

dari pertanyaan tertutup mengenai inisiatif, pengahrgaan, komitmen pimpinan, 

tanggung jawab, dan kondisi kerja.  

3. faktor Organisasi Kuisioner ini disusun Oleh Nursalam (2016) terdiri dari 

pertanyaan mengenai kepemimpinan, sistem imbalan Finansial, desian kinerja. 

4. Instrumen kinerja 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kinerja perawat Ponkesdes yang 

digunakan berupa lembaran penilian tentang administrasi dan manajemen, proses 

pelayanan, output pelayanan yang diperoleh berdasarkan standart penilian 

assessment kinerja Ponkesdes.  

5. Instrumen kemandirian keluarga 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kemandirian keluarga merawat lansia 

yang digunakan berupa lembaran kuisioner mengenal masalah kesehatan lansia 

memenuhi diet makanan lansia, memenuhi aktivitas dan istirahat, memenuhi 

personal hygiene, kontrol ke pelayanan kesehatan. 

 

4.6 Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian sangat diperlukan agar hasil 

pengukuran dari instrumen memiliki makna yang kuat sehingga dinyatakan sahih dan 

andal (Arikunto 2010). Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini 

rencananya akan dilakukan di Kabupaten bangkalan karena memiliki karakteristik 
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yang hampir sama dengan tempat penelitian. Pengujian validitas dan reliabilitas ini 

dilakukan pada 20 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 %. 

4.6.1 Uji validitas 

1. Instrumen faktor individu 

Kuesioner keterampilan terdiri dari 8 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas 

didapatkan 6 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang berarti item 

pertanyaan tersebut adalah valid, sedangkan 2 pertanyaan yang lain r hitung < r 

tabel (0,444) pada item pertanyaan no.2 (r hitung = 0,362) dan no.6 (r hitung = 

0,378) yang berarti item pertanyaan tersebut tidak valid sehingga peneliti 

mengeluarkan 2 item pertanyaan tersebut dengan pertimbangam bahwa 2 item 

tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan yang lainnya . Kuesioner Latar belakang 

pengalaman terdiri dari 12 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas didapatkan 

10 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang berarti item 

pertanyaan tersebut adalah valid, sedangkan 2 pertanyaan yang lain r hitung < r 

tabel (0,444) pada item pertanyaan no.1 (r hitung = 0,320) dan no.9 (r hitung = 

0,401) yang berarti item pertanyaan tersebut tidak valid sehingga peneliti 

mengeluarkan 2 item pertanyaan tersebut dengan pertimbangam bahwa 2 item 

tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan yang lainnya. Kuisioner Komunikasi 

perawat terdiri dari 20 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas didapatkan 17 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang berarti item pertanyaan 

tersebut adalah valid, sedangkan 3 pertanyaan yang lain r hitung < r tabel (0,444) 

pada item pertanyaan no.1 (r hitung = 0,329) dan no.7 (r hitung = 0,280), dan item 
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pertanyaan no.8 (r hitung = 0,428) yang berarti item pertanyaan tersebut tidak 

valid sehingga peneliti mengeluarkan 3 item pertanyaan tersebut dengan 

pertimbangam bahwa 3 item tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan yang lainnya 

2. Instrumen faktor Psikologi 

Kuesioner Motivasi kerja terdiri dari 7 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas 

didapatkan 7 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang berarti item 

pertanyaan tersebut adalah valid. Kuesioner sikap terdiri dari 25 pertanyaan. 

Setelah dilakukan uji validitas didapatkan 20 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r 

tabel (0,444) yang berarti item pertanyaan tersebut adalah valid. Sedangkan 5 

pertanyaan yang lain lain r hitung < r tabel (0,444) pada item pertanyaan no.2 (r 

hitung = 0,165), no.7 (r hitung = 0,399), no.9 (r hitung = 0,219), no. 10 (r hitung = 

0,321), no.25 (r hitung = 0,357) yang berarti item pertanyaan tersebut tidak valid 

sehingga peneliti mengeluarkan 5 item pertanyaan tersebut dengan pertimbangam 

bahwa 5 item tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan yang lainnya 

3. Instrumen faktor Organisasi  

Kuesioner kepemimpinan terdiri dari 5 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas 

didapatkan 5 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang berarti item 

pertanyaan tersebut adalah valid. Kuesioner sistem imbalan terdiri dari 6 

pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas didapatkan 5 pertanyaan memiliki nilai 

r hitung > r tabel (0,444) yang berarti item pertanyaan tersebut adalah valid. 

sedangkan 1 pertanyaan yang lain r hitung < r tabel (0,444) pada item pertanyaan 

no.6 (r hitung = 0,411) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



 
 

 
 

4. Instrumen kinerja 

Kuesioner kinerja terdiri dari 32 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas 

didapatkan 29 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang berarti 

item pertanyaan tersebut adalah valid. sedangkan 3 pertanyaan yang lain r hitung < 

r tabel (0,444) pada item pertanyaan no.10 (r hitung = 0,329) no.19 (r hitung = 

0,219), no.30 (r hitung = 0,357) yang berarti item pertanyaan tersebut tidak valid 

sehingga peneliti mengeluarkan 3 item pertanyaan tersebut dengan pertimbangam 

bahwa 3 item tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan yang lainnya. 

5. Instrumen kemandirian keluarga 

Kuesioner kemandirian keluarga terdiri dari 30 pertanyaan. Setelah dilakukan uji 

validitas didapatkan 25 pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,444) yang 

berarti item pertanyaan tersebut adalah valid. sedangkan 5 pertanyaan yang lain r 

hitung < r tabel (0,444) pada item pertanyaan no.4 (r hitung = 0,379) no.7 (r hitung 

= 0,387), no.11 (r hitung = 0,258), no. 20 (r hitung  = 0,333), no.26 (r hitung = 

0,358) yang berarti item pertanyaan tersebut tidak valid sehingga peneliti 

mengeluarkan 5 item pertanyaan tersebut dengan pertimbangam bahwa 5 item 

tersebut sudah terwakili oleh pertanyaan yang lainnya. 

4.6.2  Uji reliabilitas 

   Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat diandalkan (Notoadmodjo, 2010). Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat 

sejauh mana kemampuan suatu instrument mempunyai keterpercayaan, 

keterandalan, konsistensi, dan dapat digunakan secara berulang (Syarifudin, 2010). 
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Item pertanyaan pada kuesioner diuji dengan rumus Alpha Cronbach. Item 

dikatakan reliabel jika nilai α item lebih besar dari nilai α table. Alat ukur 

dikatakan baik jika Alfa Cronbach berkisar antara 0,7-0,95. 

Tabel 5.8 Hasil uji reabilitas model kinerja perawat Ponkesdes dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten Bangkalan, April – 

Mei 2018. 

No Variabel Cronbachs alpha Keterangan 

1 Faktor Individu (X1) 0,755 Realibel 

2 Faktor Psikologi (X2) 0.728 Realibel 

3 Faktor Organisasi (X3) 0.708 Realibel 

4 Faktor Kinerja (Y1) 0.867 Realibel 

 

4.7 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di 18 Kecamatan, Kabupaten 

Bangkalan. Lokasi ini dipilih karena wilayah ini terdapat banyak kasus kinerja 

perawat Ponkesdes menurun Di samping itu, wilayah Kab. Bangkalan masih jarang 

dilakukan penelitian mengenai kinerja perawat Ponkesdes.  

Waktu penelitian yaitu diawali dari persiapan penyusunan proposal penelitian dan 

studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan September 2017, tahap pelaksanaan 

atau proses pengumpulan data dan penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan 

pada bulan  21 Februari 2018 – 21 Mei 2018. 

4.8 Proses pengumpulan data 

Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian dengan membawa surat ijin 

penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan kepada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Jatim setelah mendapat surat 

rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Jatim kemudian 
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mengajukan permohonan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kab. Bangkalan. 

Kemudian mengajukan permohonan penelitian ke Dinas Kesehatan Bangakaln. 

Setelah mendapatkan ijin penelitian, peneliti melakukan uji etik di Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, selanjutnya setelah dinyatakan lulus uji etik, 

peneliti memulai melakukan survey ke wilayah Kab. Bangkalan, dengan didampingi 

kordinator Ponkesdes dari dinas kesehatan bangkalan dan ketua paguyuban 

Ponkesdes Kab.Bangkalan. Pelaksanaan penelitian diawali dengan memilih sampel 

sesuai dengan kriteria inklusi. Pemilihan dilakukan secara randomisasi. Responden 

kemudian diberi undangan untuk berkumpul di Dinas kesehatan pada waktu yang 

telah ditentukan, kemudian diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan dari 

penelitian ini dan menandatangani informed consent sebagai kesediaan menjadi 

responden, Pelaksanaan proses pengumpulan data penelitian dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Peneliti melakukan seleksi untuk menetapkan perawat yang memenuhi kriteria 

dengan jumlah sesuai perhitungan sampel yaitu 78 perawat Ponkesdes. Dan 3 

keluarga yang memiliki lansia di setiap Ponkesdes. Ponkesdes yang digunakan 

anatara lain Ponkesdes di Kecamatan Bangkalan, Ponkesdes di di Kecamatan 

Burneh, Ponkesdes di Kecamatan Socah, Ponkesdes di Kecamatan Kamal, 

Ponkesdes di Kecamatan Sukolilo, Ponkesdes di Kecamatan Kwanyar, Ponkesdes 

di Kecamatan Tanah Merah, Ponkesdes di Kecamatan Galis, Ponkesdes di 

Kecamatan Blega, Ponkesdes di Kecamatan Arosbaya, Ponkesdes di Kecamatan 
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Klampis, Ponkesdes di Kecamatan Sepuluh, Ponkesdes di Kecamatan Tanjung 

Bumi. 

2. Peneliti melakukan pengumpulan data responden melalui kuisioner Faktor kinerja 

Perawat dan Kuisioner Kemandirian keluarga merawat Lansia. 

3. Melakukan analisis hubungan antar variabel hingga didapatkan isu strategis dan 

solusi sebagai dasar untuk rekomendasi menyusun model.  

 

4.9 Analisis data 

1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik 

responden. Hasil analisis berupa distribusi frekuensi dan prosentase. Analisis 

deskriptif ini juga ditujukan untuk menggambarkan persepsi responden berdasakan 

tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam instrumen 

penelitian. 

2. Analisis inferensial   

Analisis inferensial bertujuan untuk membuat keputusan dalam hal ini dicari 

hubungan antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah diajukan. Uji statistik yang 

digunakan adalah dari Structural Equation Modelling (SEM)yang mampu 

menganalisis variabel laten, variabel indikator, kesalahan pengukuran secara 

langsung. SEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS. Menurut Ghozali & 

Fuad (2014) dala PLS, Evaluasi model dilakukan melalui berbagai criteria goodness-

of fit (Kelayakan model) Evaluasi model tersebut terdiri dari: 
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1) Evaluasi model pengukuran (outer model) dengan indikator reflektif. Model 

dievaluasi berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas indikator sebagai berikut: 

(1) Convergent validity 

Korelasi antar skor indikator reflektif dengan skor variabel latennya. 

Indikator dikatakan memenuhi convergent validity jika memiliki outer 

loading > 0.5. 

(2) Composite reliability 

Kelompok indikator yang mengukur suatu variabel memiliki composite 

reliability yang baik jika memiliki nilai > 0.7, walaupun bukan merupakan 

indikator absolut. 

(3) Average variance extracted (AVE) 

Nilai AVE harus di atas 0.5. 

(4) Discriminant validity 

Nilai korelasi across loading dengan variabel latennya harus lebih besar 

dibandingkan korelasi terhadap variabel laten lain. 

2) Evaluasi model struktural (inner model) sebagai tahap 1 penelitian 

Evaluasi inner model bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau 

hubungan kausalitas antar variabel-variabel di dalam penelitian yaitu dengan 

mendapatkan R Square atau koefisien determinasi yang merupakan sebuah nilai 

yang menjelaskan tentang ukuran kebaikan model atau besarnya pengaruh-

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta nilai Q
2 

atau relevansi 

prediksi. Apabila diperoleh nilai Q
2 

lebih dari 2 dan mendekati 1, hal tersebut 
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memberikan bukti bahwa model memiliki predictive relevance namun apabila Q
2 

di bawah nol maka terbukti bahwa model tidak memiliki predictive relevance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Measurement Model: Model Keperawatan Ponkesdes dalam 

meningkatkan Kemandirian Keluarga merawat Lansia di 

Kabupaten Bangakalan, April 2018 – Mei 2018 

 

Keterangan: 

X1 Faktor Individu 

X1.1 Kemampuan & keterampilan 

X1.2 Latar Belakang  pengalaman 

XI. 3 Demografi 

X1. 4 Komunikasi Perawat 

X2 Faktor Psikologi 

X2.1 Sikap 

X2.2 Motivasi 

X1 

X3 

Y1 Y2 

X1.1 

X1.2 

X3.1 

X3.2 

X3.3 
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Y1.3 

X1.3 

X3.5 

X3.4 
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Y1..4 Y1.2 Y1.5 
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X3 Faktor Organisasi 

X3.1 Sumber daya 

X3.2 Kepemimpinan 

X3.3 Sistem Imbalan 

Y1 Faktor Kinerja 

Y1.1 Pengkajian 

Y1.2 Diagnosa 

Y1.3 Intervensi 

Y1.4 Implementasi 

Y1.5 Evaluasi 

Y.2 Kemandirian keluarga merawat Lansia. 

 

4.10 Etika penelitian 

Peneliti mengajukan ethical clearance terlebih dahulu kepada pihak yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap hak otonomi manusia yang menjadi subyek penelitian. Langkah pertama 

yang dilakukan peneliti sebelum penelitian dilakukan adalah dengan mengajukan ijin 

kepada Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan serta melakukan uji etik terhadap 

kelayakan penelitian di Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga pada tanggal 6 April 2018 dengan no.727-KEPK 

Peneliti menjaga etika dalam penelitian dengan cara memperhatikan tiga prinsip 

utama etika penelitian yaitu prinsip manfaat, menghargai hak asasi manusia (respect 
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human dignity), dan prinsip keadilan (right to justice) (Nursalam 2014). Oleh karena 

itu, pengambilan data yang didahului dengan mendapat persetujuan dari pihak yang 

diteliti dan responden sebagai subyek penelitian dengan tetap menekankan masalah 

etika yang meliputi : Hak Untuk Mendapat Jaminan (Right to full disclosure), Lembar 

Informed Consent (Lembar persetujuan), Anonimity (Tanpa nama) dan Confidentiality 

(Kerahasiaan).  

Right to full disclosure adalah peneliti memberikan jaminan kepada responden jika 

ada akibat tertentu karena penelitian yang dilakukan, hal ini dicantumkan pada 

Informed consent. Informed consent berisi penjelasan mengenai tujuan dan manfaat 

penelitian termasuk juga penjelasan tentang hak responden terkait Anonimity dan 

Confidentially. Prinsip Anonimity dilakukan dengan tidak mencantumkan nama asli 

responden dalam penelitian. Confidentially yaitu informasi yang telah dikumpulkan 

dari responden tetap dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dengan cara tidak 

melampirkan data kasar atau mentah di dalam hasil penelitian ini. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

  

     Pada bab ini akan disajikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian 

dan analisis hasil penelitian model kinerja perawat Ponkesdes dalam 

meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten Bangkalan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan hasil dari analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

     Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis 

berada di Provinsi Jawa Timur bagian utara dan merupakan pintu gerbang menuju 

Pulau Madura. Selain itu dapat dikemukakan pula bahwa posisi Kabupaten 

Bangkalan ditinjau dari  letak geografis, dimana secara eksistensial, berada 

dikawasan Pulau Madura dengan titik koordinat berada pada posisi 112° 40‟ 06” - 

113° 08‟ 04” Bujur Timur dan 6° 51‟ 39” - 7° 11‟ 39” Lintang Selatan dengan 

batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Jawa 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Sampang 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan  : Selat Madura 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selat Madura  

     Kondisi Fisik kemampuan tanah di Kabupaten Bangkalan dilihat dari 

kemiringannya sebagian besar memiliki kemiringan 2 - 15° yaitu sekitar 50,45 % 

atau 63.002 Ha. Kemiringan 0 - 2° sekitar 45,43 % atau 56.738 Ha. Sedangkan 
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tekstur tanah sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 116.267 Ha atau 

sekitar 93,10 % dan untuk kedalaman tanah di Kabupaten Bangkalan memiliki 

kedalaman >90 cm yaitu seluas 64.130 / 64.131 Ha atau 51,35 %. 

     Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2 - 100 m 

di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti 

Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, 

Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian 

antara 2 - 10 m di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak pada 

bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19 - 100 m di atas permukaan air 

laut. Lokasi tertinggi terletak di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 m diatas 

permukaan laut.  

     Wilayah Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 18 kecamatan, dan 281 

desa/kelurahan atau lebih spesifik terdiri 273 desa dan 8 kelurahan. Dilihat dari 

komposisi jumlah Desa, maka kecamatan Tanah Merah memiliki jumlah Desa 

terbanyak yaitu 23 Desa, sedangkan yang paling sedikit jumlah desanya adalah 

kecamatan Kamal yaitu sebanyak 10 Desa. Kabupaten Bangkalan memiliki 22 

Puskesmas yang tersebar di masing-masing Kecamatan. Terdapat 4 Kecamatan 

yang memiliki 2 Puskesmas Yaitu Kecamatan Socah, kecamatan Arosbaya, 

Modung dan kecamatan Galis. 
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5.2 Hasil penelitian deskriptif  

     5.2.1 Karakteristik responden 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik responden (jenis kelamin, usia, latar 

belakang pendidikan, masa kerja) perawat Ponkesdes Kab. 

Bangkalan Tahun 2018 

 

Variabel Frekuensi Presentase 

1. Jenis Kelamin   

     Laki – Laki 36 46,2 

     Perempuan 42 53,8 

Total 78 100 

2. Usia Klien(Tahun)   

     26 – 35 74 94,8 

     36 – 45 4 5,2 

     45 – 55 0 0 

Total 78 100 

3. Latar Belakang Pendidikan   

    DIII Keperawatan 50 64,1 

    S1 Keperawatan 28 35,9 

Total 78 100 

4. Masa Kerja   

     Baru ( <5 Tahun) 25 32,1 

     Lama (6- 15 Tahun) 53 67,9 

Total 78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 78 orang yang menjadi 

responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebesar 36 responden 

(46,2 %) dan perempuan sebanyak 42 responden (53,8 %). Usia responden pada 
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penelitian ini sebagian besar berada pada rentang usia 26 - 35 tahun sebesar 74 

responden (94,8 %). Latar belakang pendidikan responden pada penelitian ini 

sebagian besar lulusan DIII Keperawatan sebesar 50 responden (64,1 %). Masa 

Kerja responden pada penelitian ini sebagian besar ≥6 Tahun sebesar 53 

responden (67,9 %) dan >5 Tahun sebesar 25 responden (32,1 %) 

 

5.2.2 Faktor individu 

Tabel 5.2 Distribusi faktor individu (keterampilan, latar belakang pengalaman, 

demografi) perawat Ponkesdes Kab. Bangkalan Tahun 2018 

 

Variabel Frekuensi Presentase 

1. Keterampilan   

   Baik 69 88,5 

   Cukup 9 11,5 

Total 78 100 

2. Latar Belakang Pengalaman   

   Baik 67 85,9 

   Cukup 11 14,1 

Total 78 100 

3. Jenis Kelamin   

    Laki – Laki 36 46,2 

    Perempuan 42 53,8 

Total 78 100 

4. Usia Perawat (Tahun)   

     26 – 35 74 94,8 
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     36 – 45 4 5,2 

     45 – 55 0 0 

Total 78 100 

5. Komunikasi Perawat   

    Baik 69 88,5 

    Cukup 9 11,5 

Total 78 100 

  

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat 

Keterampilan responden adalah baik yaitu sebanyak 69 responden (88,5 %). 

Responden perawat Ponkesdes di Kab.Bangkalan sebagian besar memiliki latar 

belakang pengalaman baik yaitu sebesar 67 responden (85,9 %), dan komunikasi 

perawat Ponkesdes sebagian besar baik yaitu sebanyak 69 responden (88,5 %). 

5.2.3 Faktor psikologi 

Tabel 5.3 Distribusi faktor psikologi (sikap,dan motivasi) perawat Ponkesdes 

Kab. Bangkalan Tahun 2018 

Variabel Frekuensi Presentase 

1. Sikap perawat   

    Baik 67 85,9 

    Cukup 11 14,1 

Total 78 100 

2. Motivasi perawat   

     Baik 65 83,3 

     Cukup 11 14,1 

     Kurang 2 2,6 

Total 78 100 
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Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar sikap perawat 

Ponkesdes adalah baik yaitu sebanyak 67 responden (85,9%). Responden perawat 

Ponkesdes di Kab.Bangkalan sebagian besar memiliki motivasi  baik yaitu sebesar 

65 responden (83,3%) . 

5.2.5 Faktor organisasi 

Tabel 5.4 Distribusi faktor organisasi (sumber daya, kepemimpinan, dan sistem 

imbalan) perawat Ponkesdes Kab. Bangkalan Tahun 2018 

 

Variabel Frekuensi Presentase 

1. Kepemimpinan   

Baik 36 46,3 

    Cukup 31 39,6 

    Kurang 11 14,1 

Total 78 100 

2. Sistem imbalan   

    Baik 31 39,7 

    Cukup 40 51,3 

    Kurang 7 9,0 

Total 78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar  kepemimpinan 

perawat Ponkesdes adalah baik yaitu sebanyak 36 responden (46,3 %) dan 

kategori cukup sebanyak 31 responden (39,6 %). Responden perawat Ponkesdes 
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di Kab.Bangkalan sebagian besar sistem imbalan cukup yaitu sebesar 40 

responden (51,3 %) dan kategori kurang sebanyak 7 responden (9,0 %). 

5.2.6 Faktor kinerja 

Tabel 5.5 Distribusi faktor kinerja (pengkajian, diagnosis keperawatan, 

intervensi, implementasi evaluasi) perawat Ponkesdes Kab. 

Bangkalan Tahun 2018 

Variabel Frekuensi Presentase 

1. Pengkajian   

     Baik 55 70,5 

     Cukup 20 25,6 

     Kurang 3 3,9 

Total 78 100 

2. Diagnosis keperawatan   

    Baik 10 12,8 

    Cukup 61 78,2 

    Kurang 7 9,0 

Total 78 100 

3. Intervensi   

    Baik 57 73.1 

    Cukup 19 24,4 

    Kurang 2 2,5 

Total 78 100 

4. Implementasi   

    Baik 59 75,6 

    Cukup 19 24,4 

    Kurang 0 0 

Total 78 100 
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5. Evaluasi   

    Baik 61 78,2 

    Cukup 13 16,7 

    Kurang 4 5,1 

Toatal 78 100 

  

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja dalam 

pengkajian responden adalah baik yaitu sebanyak 55 responden (70,5 %). Dan 

pengkajian sebagian responden kategori cukup sebanyak 20 responden (25,6 %) 

.Responden perawat Ponkesdes di Kab.Bangkalan sebagian besar menentukan 

diagnosis keperawatan kategori cukup yaitu sebesar 61 responden (78,2 %) .Dan 

kinerja perawat dalam melakukan intervensi perawat Ponkesdes sebagian besar 

baik yaitu sebanyak 57 responden (73,1 %). Kinerja perawat dalam melakukan 

implementasi perawat Ponkesdes sebagian besar baik yaitu sebanyak 59 

responden (75,6 %) dan sebagian kecil perawat dalam kategori cukup sebanyak 19 

responden (24,4 %), dan Kinerja perawat dalam melakukan evaluasi Ponkesdes 

sebagian besar baik yaitu sebanyak 61 responden (78,2 %). 

Tabel 5.6 Distribusi kinerja perawat di Ponkesdes Kab. Bangkalan Tahun 2018 

 

Variabel Frekuensi Presentase 

Kinerja perawat   

    Baik 58 74,3 

    Cukup 15 19,3 

    Kurang 5 6,4 

Total 78 100 
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Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 78 klien yang menjadi 

responden dalam penelitian ini kinerja perawat sebagian besar baik yaitu sebanyak 

58 responden (74,3 %) dan kategori cukup sebanyak 15 responden (19,3 %). 

5.2.7  Kemandirian keluarga merawat Lansia 

Tabel 5.7 Distribusi kemandirian keluarga merawat Lansia di Ponkesdes Kab. 

Bangkalan Tahun 2018 

 

Variabel Frekuensi Presentase 

1. Mengenal Masalah Kesehatan  

Lansia 

  

     Baik 73 93,6 

     Cukup 5 6,4 

Total 78 100 

2. Memenuhi diet Makanan 

Lansia 

  

    Baik 17 21,8 

    Cukup 61 78,2 

Total 78 100 

3. Memenuhi aktivitas dan 

istirahat 

  

    Baik 61 78,2 

    Cukup 17 21,8 

Total 78 100 

4. Memenuhi Personal Hygiene   

    Baik 3 6,4 

    Cukup 75 93,6 

Total 78 100 
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5. Kontrol ke pelayanan 

Kesehatan 

  

    Baik 54 69,2 

    Cukup 24 30,8 

Total 78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 78 klien yang menjadi 

responden dalam penelitian ini kemandirian keluarga dalam merawat Lansia  

dalam mengenal masalah kesehatan Lansia hampir seluruhnya baik yaitu 

sebanyak 73 responden (93,6 %), keluarga dalam memenuhi diet makanan lansia 

sebagian besar cukup yaitu 61 responden (78,2%), keluarga dalam memenuhi 

aktivitas dan istirahat Lansia sebgaian besar baik yaitu 61 responden (78,2%), 

keluarga dalam memenuhi personal hygiene hamper seluruhnya cukup yaitu 75 

responden (93,6%), kemudian keluarga membawa control ke pelayanan kesehatan 

sebagian besar baik yaitu 54 responden (69,2%). 

Tabel 5.8 Distribusi kemandirian keluarga merawat Lansia di Ponkesdes Kab. 

Bangkalan Tahun 2018 

 

Variabel Frekuensi Presentase 

 Kemandirian Keluarga   

    Baik 66 84,6 

    Cukup 12 15,4 

Total 78 100 

 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 78 klien yang menjadi 

responden dalam penelitian ini kemandirian keluarga dalam merawat Lansia 
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sebagian besar baik yaitu sebanyak 66 responden (84,6 %) dan kategori cukup 

sebanyak 12 responden (15,4 %). 

5.3 Hasil penelitian analisis inferensial 

      Teknik analisis data penelitian menggunakan SEM-PLS. Pengujian yang 

dilakukan yaitu pengujian model pengukuran (outer model) dan pengujian model 

struktural (inner model). Pengujian model pengukuran digunakan untuk 

memastikan bahwa indikator yang mengukur variabel laten adalah valid dan 

reliable. Pengujian model structural mengetahui signifikansi hubungan diantara 

faktor eksogen terhadap endogen, sehinggan akan didapatkan model yang tepat. 

 5.3.1 Analisis model pengukuran (Outer model) 

Model pengukuran (Outer Model) dianalisis dengan melakukan pengujian 

validitas kontruk dan reliabilitas konstruk. Tujuan uji validitas konstruk adalah 

mengetahui apakah indikator valid dalam menjelaskan variabel latennya. Tujuan 

reliabilitas konstruk adalah menguji kehandalan variabel laten. Pengujian validitas 

konstruk dengan melakukan uji konvergen validitas, uji diskriminan dan uji 

pengaruh signifikansi indikator. Hasil uji konvergen dengan melihat nilai loading 

faktor dari indikator ke variabel laten dan uji pengaruh signifikansi indikator 

dijelaskan pada tabel.  Pada penelitian ini nilai convergent validity dapat dilihat 

pada gambar dan tabel berikut: 
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Gambar 5.1 Path model dan nilai outer loading pada model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian keluarga merawat 

Lansia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 

  

Nilai outer loading untuk semua indikator baik dari indikator untuk variabel 

laten seperti faktor biofisik, faktor kognitif, faktor psikologis, dan faktor sosial 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Variabel Indikator Outer 

Loading 

Keterangan 
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Tabel 5.9 Hasil convergent validitas model kinerja perawat Ponkesdes dalam 

meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2018 

 

Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak valid 

yaitu Ketrampilan, usia, jenis kelamin, motivasi, dan sumberdaya. Indikator yang 

tidak valid tersebut dapat direduksi karena nilai outer loading <0,5. Indikator 

dengan nilai outer loading >0,5 menunjukkan bahwa indikator tersebut di dalam 

struktural telah memenuhi uji validitas. Kesimpulan dari analisis ini adalah 

indikator indikator di atas valid mengukur variabel latennya dan menunjukkan 

kriteria kebaikan dari suatu model pengukuran (outer model). 

Composite reliability menguji nilai reliabilitas indikator pada suatu konstruk. 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan memenuhi uji reliabilitas jika memiliki 

nilai composite reliability dan nilai cronbachs alpha >0,7  dan Average Variance 

Extracted semakin mendekati angka 1 maka memiliki nilai semakin berkorelasi. 

1. Faktor Individu X1.1 Keterampilan 0,328 Tidak valid 

(X1) X1.2 Latar belakang  

pengalaman 

0,887 Valid 

 X1.3   Usia -0,266 Tidak valid 

 X1.4 Jenis kelamin -0,280 Tidak valid 

 X1.5 Komunikasi 0,911 Valid 

2. Faktor  Psikologi X2.1 Sikap  0,876 Valid 

(X2) X2.2 Motivasi 0,790 Valid 

3.Faktor  Organisasi X3.1 Kepemimpinan 0,792 Valid 

     X3.2 Sumberdaya   -  0,440 Tidak Valid 

(X3)     X3.3 Sistem imbalan      0,756 Valid 

4. Faktor kinerja Y 1.1 pengkajian 0,851 Valid 

(Y1) Y 1.2 Diagnosis 

keperawatan 

0,867 Valid 

 Y 1.3 Intervensi 0,947 Valid 

 Y 1.4 Implementasi 0,945 Valid 

 Y 1.5 Evaluasi 0,862 Valid 
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Tabel 5.10 Hasil Average Variance Extracted (AVE), composite reliability, dan 

cronbachs alpha model kinerja perawat Ponkesdes dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat Lansia 

 

No Variabel AVE Composite 

Reliability 

Cronbachs 

alpha 

Keterangan 

1 Faktor Individu (X1) 0,672 0.860 0,755 Realibel 

2 Faktor Psikologi 

(X2) 

0.777 0.874 0.728 Realibel 

3 Faktor Organisasi 

(X3) 

0.774 0.873 0.708 Realibel 

4 Faktor Kinerja (Y1) 0.665 0.906 0.867 Realibel 

 

Tabel 5.10 nilai composite reliability dan cronbachs alpha menunjukkan > 0,7 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel laten (faktor individu, 

Psikologi, Organisasi, dan Kinerja) telah memenuhi uji reliabilitas. Pemeriksaan 

selanjutnya dari convergent validity adalah nilai average variance extacted (AVE). 

Nilai AVE diatas 0,5 sangat direkomendasikan. Berdasarkan tabel di atas, nilai 

AVE untuk semua konstruk atau variabel laten adalah di atas 0,5. 

Evaluasi discriminant validity dimulai dengan melihat cross loadings. Nilai 

cross loadings menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk atau variabel 

laten dengan indikatornya dan indikator dari kontruk blok lainnya. Suatu model 

pengukuran memiliki discriminant validity yang baik bila korelasi antar kontruk 

dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari kontrak 

blok lainnya. 
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Tabel 5.11 Hasil cross loadings model kinerja perawat Ponkesdes dalam 

meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia 

 

 Individu Psikologi Organisasi Kinerja Kemandirian 

Keluarga 

Latar Belakang 

pengalaman 

0.786 0,547 0,770 0,717 0,515 

Komunikasi 0.793 0,544 0,593 0.777 0.871 

Sikap 0. 671 0,937 0,745 0.707 0.619 

Motivasi 0.593 0,823 0,395 0.434 0.405 

Kepemimpinan 0.743 0,595 0,871 0.725 0.508 

Sistem Imbalan 0.678 0,610 0,889 0.778 0.641 

Pengkajian 0.689 0,442 0,766 0.861 0.732 

Diagnosis 

keperawatan 

0.847 0,895 0,895 0.880 0.773 

Intervensi     0.821     0.497 0.695 0.909 0.893 

Implementasi 0,552 0,506 0,509 0.558 0.416 

Evaluasi 0,756 0,588 0,588 0.818 0.823 

 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa latar belakang pengalaman berkorelasi 

lebih tinggi terhadap faktor individu, namun latar belakang pengalaman juga 

berkorelasi terhadap faktor organisasi dan kinerja. Komunikasi berkorelasi lebih 

tinggi terhadap dengan faktor individu dan kinerja. Sikap berkorelasi lebih tinggi 

terhadap faktor psikologi, namun sikap juga berkorelasi dengan faktor organisasi 

dan faktor kinerja. Motivasi berkorelasi lebih tinggi terhadap faktor psikologi. 

Pengkajian berkorelasi lebih tinggi terhadap kinerja namun psikologi juga 

berkorelasi terhadap kinerja dan kemandirian keluarga. Diagnosis keperawatan 

berkorelasi lebih tinggi terhadap faktor psikologi, faktor organisasi juga 
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berkorelasi terhadap kinerja. Intervensi berkorelasi lebih tinggi terhadap faktor 

kinerja dan kemandirian keluarga. Evaluasi berkorelasi lebih tinggi terhadap 

kinerja namun evaluasi juga berkorelasi terhadap faktor individu dan kemandirian 

keluarga. Setelah pemeriksaaan convergent validity dan discriminant validity 

terpenuhi, selanjutnya adalah melakukan evaluasi model struktural (inner) model. 

 

5.3.2 Pengujian model struktural (inner) model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Model akhir dan nilai outer loading pada model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia 
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Evaluasi inner model bertujuan untuk mengetahui besarnya konstruk atau 

hubungan kausalitas antar variabel-variabel di dalam penelitian atau menguji 

hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat diterima jika nilai t hitung > t tabel 

dengan α 5% yang ditunjukkan oleh nilai t statistik > 2,0 (Sofyan Yamin & Heri 

K., 2011). Selanjutnya melakukan pengujian R square atau koefisien determinasi 

yang merupakan sebuah nilai yang menjelaskan tentang ukuran kebaikan model 

atau besarnya pengaruh- pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta 

nilai Q2 atau relevansi prediksi. Nilai koefisien jalur dan nilai t hitung pada inner 

model disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.12 Hasil uji hipotesis model kinerja perawat Ponkesdes dalam 

meningkatkankemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten 

Bangkalan, Tahun 2018 

 

No. Variabel Original 

sampel (0) 

T 

statistic 

Keterangan 

1. Pengaruh faktor Individu 

(XI) terhadap Kinerja 

perawat Ponkesdes 

(Y1) 

0,328 2.856 ada 

pengaruh 

2. Pengaruh faktor Psikologi 

(X2) terhadap Kinerja 

perawat Ponkesdes (Y1) 

0,232 1.876 Tidak Ada 

pengaruh 

3. Pengaruh faktor Organisasi 

(X3) terhadap Kinerja 

perawat Ponkesdes (Y1) 

0,210 2.048 Ada 

pengaruh 

4. Pengaruh faktor Kinerja 

perawat Ponkesdes (Y1) 

terhadap kemandirian 

keluarga  

 (Y2) 

0,344 3.875 Ada 

pengaruh 

 

Tabel 5.12 Faktor individu (t statistik 2,856 >2,0) , dan faktor organisasi (t 

statistik 2.048 >2,0) sehingga faktor individu, dan faktor organisasi memiliki 
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pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perawat Ponkesdes. 

menunjukkan bahwa faktor psikologi (t statistik 1,876 < 2,0), Faktor psikologi 

tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perawat 

Ponkesdes.  

Besarnya pengaruh hubungan antar konstruk atau variabel laten yang 

dihipotesiskan ditunjukkan oleh nilai koefisien jalurnya, dari empat hipotesis yang 

diajukan, faktor kinerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kemandirian keluarga merawat Lansia dengan koefisien jalur sehingga faktor 

kinerja merupakan faktor yang paling berpengaruh kuat dalam kemandirian 

keluarga merawat Lansia. Selanjutnya adalah melihat nilai R square (R2) untuk 

kontrak atau variabel laten kinerja perawat Ponkesdes dalam merawat Lansia. 

 

Gambar 5.3 Model akhir dan nilai outer loading pada model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia di 

Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 
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Tabel 5.13 Nilai R Square (R2) model kinerja perawat Ponkesdes dalam 

meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2018 

 

No Variabel Laten Endogen R-Square 

1 Y1 Kinerja Perawat 0,322 

2 Y2 Kemandirian Keluarga 0,119 

 

Berdasarkan nilai R tabel 5.13 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1 Variabel laten sebesar 32,2 % (nilai R2) sedangkan sisanya diterangkan 

oleh konstrak lainnya yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan. Nilai R-

square variabel endogen kinerja perawat Ponkesdes menunjukkan 

variability konstrak intervensi, implementasi dan evaluasi. 

2. Nilai R-square variabel endogen kemandirian keluarga menunjukkan 

variability konstrak atau variabel laten sebesar 11,9 % (nilai R2) 

sedangkan sisanya diterangkan oleh konstrak lainnya yang tidak 

dihipotesiskan dalam model. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah model akhir di atas telah memiliki 

kemampuan yang bagus dalam prediktif maka dilakukan pengujian kekuatan 

prediksi. Untuk memvalidasi model prediksi secara keseluruhan dapat dilihat dari 

nilai goodness of fit (Gof) absolut dengan formula sebagai berikut: 

Q2 
= 1- (1-R1

2
) (1-R2

2
)…. (1-RP

2
) 

Q
2
 = 1 – (1-0,322

2
) (1- 0,119

2
) 
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Q
2
 = 1- (0,678)(0,881) 

Q
2
=  1- 0,597 

Q
2
= 0,403 

Menurut Tenenhaus (2004) nilai Goodness of fit (GoF) terbentang antara 0 

sampai dengan 1 intepretasi nilai nilai : 0,1 (GoF kecil), 0,25 (GoF moderate), dan 

0,36 (GoF baik). Nilai GoF pada penelitian ini 0,403 >0,36 artinya model kinerja 

perawat Ponkesdes dalam upaya meningkatkan kemandirian keluarga merawat 

Lansia baik . 

5.4 Model akhir kinerja perawat Ponkesdes dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat Lansia 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5.1 Model kinerja perawat Ponkesdes terhadap kemandirian keluarga 

merawat Lansia merawat Ponkesdes 

 

Pengkajian Intervensii Diagnosis 

keperawat

an 

Implementasi Evaluasi 

Individu 

 

Organisasi 

 

Kinerja 

perawat 

 

Kemadirian 

Keluarga 

Individu 
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Berdasarkan bagan 5.1 menunjukkan bahwa model akhir kinerja perawat 

Ponkesdes terhadap kemandirian keluarga merawat Lansia merupakan isu 

strategis yang didasarkan dari hasil analisis Partial Least Square.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Faktor individu terhadap kinerja perawat di Ponkesdes Kabupaten 

Bangkalan. 

 

Hasil penelitian didapatkan analisis faktor individu berpengaruh terhadap 

kinerja perawat Ponkesdes. Faktor ini dinilai dari keterampilan dan kemampuan 

individu,  Latar belakang pengalaman,  demografi (usia, jenis kelamin) dan 

kemampuan komunikasi perawat. 

Latar belakang pengalaman dan kemampuan komunikasi perawat menjadi hal 

yang paling berpengaruh terhadap faktor individu. Latar belakang pengalaman 

menyangkut kemampuan fisik dan kesanggupan sesorang untuk melaksanakan 

pekerjaan, Latar belakang pengalaman juga berkaitan dengan pengetahuan yang 

telah didapatkan sebelumnya, hal ini yang dapat menggerakkan perawat akan 

mudah mencapai kinerja yang diharapkan (Keith, dalam Mangkunegara, 2015). 

Latar belakang pengalaman memiliki konstruk berkorelasi lebih tinggi dengan 

masing- masing konstruknya berpengaruh kuat terhadap kinerja. Hal ini sesuai 

dengan teori bahwa latar belakang pengalaman merupakan kumpulan informasi 

yang dipahami dari pengalaman sebelumnya, yang diperoleh dari proses belajar 

selama hidup dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri 

baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Setelah seseorang mengetahui 

stimulus atau obyek, kemudian mengadakan  penilaian  atau  pendapat  terhadap  

110 
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apa  yang  diketahui, proses selanjutnya diharapkan akan melaksanakan atau 

mempraktekkan apa yang diketahui. Melalui tindakan dan belajar seseorang 

sebelumnya akan mendapatkan kepercayaan dan sikap terhadap sesuatu yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Meningkatkan pengetahuan perawat 

untuk memperbaiki kinerjanya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

dengan pelatihan  berkelanjutan.  Melalui  tindakan  dan  belajar  seseorang akan 

mendapatkan kepercayaan dan sikap terhadap sesuatu yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi perilaku.  

Masa Kerja responden pada penelitian ini sebagian besar ≥6 Tahun sebanyak 

53 responden (67,9 %). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Maryanto, (2013) semakin lama masa kerja maka kecakapan akan lebih baik 

karena sudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Hasil proses interaksi yang 

lama dengan anggota keluarga menjadikan pengalaman dalam diri anggota 

keluarga. Pengalaman (masa kerja) biasanya dikaitkan dengan waktu mulai 

bekerja dimana pengalaman kerja juga ikut menentukan kinerja 

seseorang.Seseorang akan mencapai kepuasaan tertentu bila sudah mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Semakin   lama   karyawan   bekerja   

mereka   cenderung   lebih terpuaskan dengan pekerjaaan mereka. Para karyawan 

yang relatif baru  cenderung  terpuaskan  karena  berbagai  pengharapan  yang 

lebih tinggi . 

Lama kerja berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh dari hasil 

melakukan tindakan secara langsung tugas sehari hari. Masa kerja pada penelitian 
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ini diartikan sebagai lamanya pegawai bekerja dalam organisasi atau perusahaan 

saat ini, tidak termasuk bekerja pada instansi lain sebelumnya.  

Latar belakang pendidikan responden pada penelitian ini sebagian besar 

lulusan DIII Keperawatan sebesar 50 responden (64,1 %). Namun tidak ada 

perbedaan yang signifikan dalam memberikan pelayanan keperawatan dengan 

jenjang pendidikan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian Wiwik (2013) 

bahwa kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan hanya dapat 

diberikan oleh perawat pendidikan minimal DIII Keperawatan. Ciri-ciri perawat 

profesional adalah lulusan pendidikan tinggi keperawatan minimal D III 

Keperawatan karena mampu melaksanakan asuhan keperawatan dengan 

pendekatan proses keperawatan, mentaati kode etik, mampu berkomunikasi 

dengan pasien   dan keluarga, serta   mampu memanfaatkan sarana kesehatan 

yang tersedia secara berdaya guna dan berhasil guna, mampu berperan sebagai 

agen pembaharu dan mengembangkan ilmu serta teknologi keperawatan. Semakin 

orang tingkat pendidikannya tinggi akan lebih rasional dan kreatif serta terbuka 

dalam menerima adanya bermacam usaha pembaharuan dan dapat menyesuaikan 

diri terhadap berbagai pembaharuan. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh  

dalam  memberikan  respon  terhadap  sesuatu  yang datang dari luar. 

Hasil Penelitian didapatkan komunikasi perawat Ponkesdes sebagian besar baik 

yaitu sebanyak 69 responden (88,5 %). Kemampuan komunikasi perawat terhadap 

kinerja perawat sangat signifikan berpengaruh. Komunikasi merupakan 

pemindahan informasi pemahaman dari seseorang kepada seseorang. Untuk 

pemindahkan informasi yang dimaksud dalam komunikasi tersebut diperlukan 
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suatu proses komunikasi. Menurut Webster New Collogiate Dictionary “istilah 

komunikasi berasal dari istilah Latin Communicare, bentuk past participle dari 

communication dan communicatus yang artinya suatu alat untuk berkomunikasi 

terutama suatu slstem penyampaian dan penerimaan berita sepeti mlsalnya 

telepon, telegrap, radio, dan lain sebagainya”. Gibson dalam Ivan (2012) 

mengemukakan „‟Komunikasi adalah pengiriman informasi dan pemahaman, 

mengenai simbol verbal atau non verbal‟‟. Komunikasi adalah proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari satu individu ke individu 

yang lain.  

Zorn  dan  Violante  (1996  dalam  Payne,  2005)  mendapati  hubungan  yang 

signifikan antara kemampuan komunikasi kognitif  pada klien dengan tingkat 

pekerjaan. Individu - Individu dengan sistem konstruk yang lebih berdiferensiasi 

dan tingkat komunikasi persuasif terfokus seseorang mencapai tingkat pekerjaan, 

gaji, dan prestasi karir keuangan (gaji dibagi dengan usia) yang lebih tinggi.  

Tingkat ketrampilan komunikasi yang tinggi tidak hanya dikaitkan dengan 

keberhasilan organisasi bagi para manajer dan supervisor, tetapi juga bagi 

karyawan dalam penelitian ini perawat.  Scudder dan Guinan (1989) dalam 

Payne (2005) mendapati hubungan signifikan antara perawat (pengembang 

sistem) kemampuan  untuk  memelihara  komunikasi,  dan  memelihara  

hubungan  klien  dengan rating perawat atas kinerjanya. 

Komunikasi interpersonal oleh Spritzer dkk (1999) dalam Ferris (2003) 

diketahui berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas koordinasi yang lebih baik, dan 

sebagai hasilnya, kinerja tim meningkat. Ashkanasy dan Hooper (1999) dalam 
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Ferris, (2003) beralasan bahwa komitmen afektif terhadap orang lain diperlukan 

untuk komunikasi yang positif. Dengan demikian, semakin kohesif suatu tim 

kerja, semakin positif dan menguntungkan pula upaya-upaya komunikasi tim. 

Lebih lanjut, Wong dan Law (2002) menemukan bahwa komunikasi yang positif 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam lingkungan kerja. Dengan kata 

lain, komunikasi yang efektif berpengaruh untuk meningkatkan upaya-upaya 

koordinasi, yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja tim. 

Kemampuan komunikasi perawat dalam merawat pasien berpengaruh 

terhadap kinerja perawat, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara 

pasien dan perawat akan muncul sebuah interaksi berupa caring sehingga 

informasi yang disampaikan perawat mudah dipahami dan dari komunikasi 

tersebut muncul kerja sama yang baik antara perawat dan pasien, sehingga kinerja 

perawat akan meningkat. 

 

6.2 Faktor psikologi terhadap kinerja perawat di Ponkesdes Kabupaten 

Bangkalan. 

 

Hasil penelitian didapatkan faktor psikologi tidak berpengaruh positif terhadap 

kinerja perawat Ponkesdes. Faktor ini dinilai dari sikap dan motivasi perawat. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan yang dilakukan Hasmoko, EV (2008) bahwa 

sikap dan motivasi yang bagus, akan meningkatkan kinerja perawat perkesmas. 

Menurut teori Sikap merupakan sebuah itikat dalam diri seseorang untuk tidak 

melakukan atau melakukan pekerjaan tersebut sebagai bagian dari aktivitas yang 
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menyenangkan. Sikap yang baik adalah sikap dimana dia mau mengerjakan 

pekerjaan tersebut tanpa terbebani oleh sesuatu hal yang menjadi konflik internal. 

Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk 

bertindak sesuai dengan sikap yang obyek tadi. Sikap yang baik adalah sikap 

dimana perawat tersebut mau mengerjakan pekerjaan tanpa terbebani oleh sesuatu 

hal yang menjadi konflik internal terhadap kinerja klinis. Ambivalensi seringkali 

muncul ketika konflik internal psikologis muncul.  Perilaku  bekerja  seseorang  

(perawat) sangat dipengaruhi oleh sikap dalam bekerja. Sedangkan sikap 

seseorang dalam  memberikan  respon  terhadap  masalah dipengaruhi oleh 

kepribadian seseorang. Kepribadian ini dibentuk sejak lahir  dan berkembang 

sampai dewasa.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dengan penelitian  Brenn, T (2016) 

menyatakan bahwa responden dengan motivasi tinggi ternyata lebih besar 

kecenderungan menunjukan kinerja tinggi.  Hal tersebut sesuai teori Gomes 

(2003) bahwa motivasi adalah kemauan atau keinginan didalam diri seseorang 

yang mendorongnya untuk bertindak.  Motivasi merupakan kondisi atau energi 

yang yang menggerakan diri karyawan kearah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi. Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dan situasinya, 

sehingga setiap manusia mempunyai motivasi yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lain Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja. Seorang karyawan bersedia melakukan suatu pekerjaan karena 

adanya dorongan-dorongan, motif-motif ataupun perangsang- perangsang   dalam   

diri   seorang   karyawan.   Lebih   jelasnya   bahwa dorongan-dorongan atau 
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motif-motif berupa kebutuhan yang timbul dalam diri seseorang karyawan yang 

harus dipenuhi dengan cara bekerja. Kebutuhan yang timbul dalam diri seseorang 

mempunyai sifat majemuk dan dapat berubah-ubah dan berbeda-beda bagi setiap 

individu serta tak disadari oleh individu yang mempunyai motivasi tinggi 

cenderung memiliki prestasi kerja tinggi, dan sebaliknya mereka yang prestasi 

kerja rendah disebabkan karena motivasi kerjanya rendah khususnya terhadap 

kinerja klinis perawat. 

Harmoko, EV (2008) adanya hubungan yang bermakna/signifikan antara 

motivasi dengan kinerja klinis perawat. Artinya bahwa dengan motivasi tinggi 

(baik) maka kinerja klinis perawat akan semakin baik, pada motivasi rendah 

(kurang baik), akan  menghasilkan  kinerja  klinis  perawat  kurang  baik karena 

motivasi merupakan kemauan atau keinginan didalam diri seseorang perawat yang 

mendorongnya untuk bertindak menyebutkan motivasi terbentuk dari sikap 

(attitude) seorang perawat dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan 

kondisi menggerakkan diri perawat yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja) . Gordon (2005) Kinerja adalah kemampuan seseorang dipengaruhi 

oleh bakat dan minat, sedangkan usaha dipengaruhi motivasi, insentif, dan 

rancangan pekerjaan serta yang masuk dukungan organisasi adalah mencakup 

pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan tersedianya peralatan 

organisasi. 

Motivasi dan sikap pada penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja, karena motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong 

seorang perawat untuk bekerja untuk mencapai tujuan, namun kunci dari motivasi 
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adalah upaya, upaya merupakan ukuran intensitas, bila seseorang termotivasi 

maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, namun belum tentu 

upaya tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi, untuk itu diperlukan 

intensitas dan kualitas dari upaya perawat untuk mencapai tujuan. Pada umumnya 

kinerja tinggi dihubungkan dengan motivasi tinggi, sebaliknya, motivasi yang 

rendah dihubungkan dengan kinerja yang rendah. Kinerja seseorang terkadang 

tidak berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki, karena terdapat faktor diri 

dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja. 

6.3 Faktor organisasi terhadap kinerja perawat di Ponkesdes Kabupaten 

Bangkalan 

 

Hasil penelitian  didapatkan faktor organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

perawat Ponkesdes. Faktor ini dinilai dari kepemimpinan dan sistem imbalan. 

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa secara organisasi melalui faktor 

kepemimpinan dan sistem imbalan dalam kategori tinggi, akan lebih bisa 

meningkatkan kinerja perawat.  

Hasil penelitian kinerja yang dilakukan oleh Sudiriani, Utomo & Rizkiyah 

(2016) didapatkan  bahwa ada pengaruh  faktor organisasi kepemimpinan 

terhadap kinerja perawat. Kompetensi kepemimpinan digunakan dalam 

keterampilan seorang pemimpin (Kepala Ruang) dalam mempengaruhi staf 

perawat lain yang berada di bawah pengawasannya untuk pembagian tugas dan 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan sehingga 

tujuan keperawatan tercapai yaitu meningkatkan kinerja perawat (Latif 2008 
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dalam Maryanto, et al., 2013). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor 

organisasi berkontribusi positif kepada kepemimpinan (Wong & Cummings 2007 

dalam Carter 2016). Hasil dari penelitian (Kusumawati, 2010) menyatakan bahwa 

ada pengaruh signifikan antara faktor organisasi terhadap kinerja dan kompetensi 

kepemimpinan. faktor organisasi tersebut terdiri dari misi, konsistensi, 

adaptabilitas, dan pelibatan jadi dalam faktor organisasi dimana keterlibatan 

perawat relatif tinggi merupakan atribut untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan 

pasien. 

Penelitian (Miltner, 2015) saat melaksanakan  FGD  beberapa  kepala  

keperawatan mengatakan bahwa strategi kepemimpinan yang proaktif dapat 

meningkatkan kinerja unit. Kompetensi kepemimpinan pada perawat memiliki 

nilai penting terhadap peningkatan kinerja perawat, sehingga perawat diharapkan 

paham terhadap kompetensi yang dimilikinya sebagai pemimpin, oleh sebab itu 

diperlukan adanya pelatihan atau penyegaran kembali terkait perfoma perawat 

dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan kesehatan. Pendapat (De Kluyver & 

Pearce 2008 dalam Olinger 2010) kinerja merupakan inti dan aset dari kompetensi 

kepemimpinan dalam suatu organisasi. Perawat merupakan ujung tombak dari 

pelayanan kesehatan di masyarakat, apabila kinerja unit dalam suatu 

organisasi/unit pelayanan kesehatan tinggi maka  akan  mempengaruhi  kualitas  

dari  organisasi tersebut, oleh sebab itu dibutuhkan leader atau kepala 

keperawatan yang mengetahui kompetensi kepemimpinan  yang  mereka  harus  

miliki.  Kinerja sebagian besar dalam kategori cukup dapat disebabkan karena     

belum     dilakukan      pelatihan     secara berkesinambungan, sehingga perawat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



175 

 
 

masih memberikan pengajaran ektra kepada perawat pelaksana terkait  

keterampilan, selain itu  pada poin penelitian asuhan keperawatan sebagai 

peningkatan orientasi mutu pelayanan didapatkan asuhan keperawatan  berbeda-

beda karena belum ada pelatihan serta sosialisasi tentang standard nursing 

language di Ponkesdes Kabupaten Bangkalan. 

Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah pendidikan responden, 

pendidikan responden pada penelitian ini sebagian besar lulusan DIII 

Keperawatan sebesar 50 responden (64,1 %), dimana pendidikan DIII merupakan 

pendidikan profesi pemula sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan 

pengalaman kerja yang cukup. Pendidikan DIII keperawatan belum diajarkan 

bagaimana cara untuk memimpin dan mengelola hanya berbatas pada 

keterampilan pelayanan kesehatan. 

Studi terdahulu tentang kompetensi kepemimpinan telah dilakukan oleh 

Americans Nursing Association Institute Leadership pada tahun 2013 yang 

membagi kompetensi pemimpin menjadi tiga bagian yaitu adalah memimpin diri 

sendiri, orang lain dan organisasi (American Nursing Association 2013). 

Indonesia memiliki standar kompetensi kepemimpinan untuk perawat ahli madya 

yaitu memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, 

memahami manajemen penanganan konflik, mendukung kepemimpinan dalam 

tim dengan cara konsisten untuk meningkatkan rasa saling menghargai, hormat 

dan percaya diri diantara anggota tim. Standar kompetensi kepemimpinan untuk 

Ners yaitu memberikan advokasi dan bertindak untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang positif, menyelesaikan konflik dengan pendekatan manajemen 
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keperawatan serta memperhatikan perilaku organisasi, memberikan kontribusi 

untuk kepemimpinan tim dengan memperkuat tujuan sehingga dapat 

meningkatkan sikap saling menghargai dan percaya diri diantara anggota tim 

lainnya, memprioritaskan tugas dan mengelola waktu secara efektif, memberikan 

kontribusi pada hasil review dan modifikasi kebijakan dan prosedur organisasi 

terbaru, memberikan kontribusi terhadap pendidikan dan pengembangan 

profesional pembimbing klinik dan sejawat ditempat kerja, berperan serta aktif 

memberikan evaluasi dan tindak lanjut kepada organisasi di lingkungan kerja 

(PPNI 2012). 

Standar tugas pokok perawat Ponkesdes (Pergub, 2010)  melaksanakan asuhan 

keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, 

perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasinya sesuai dengan 

standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, Melakukan 

intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling 

kesehatan, melakukan pelayanan tindakan medik berdasarkan permintaan tertulis 

dari dokter dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, 

perawat dapat melakukan  pelayanan  kesehatan  diluar  kewenangan dengan 

tujuan untuk penyelamatan jiwa. memberikan pelayanan kesehatan lainnya yang 

diatur dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. 

Hasil penelitian Maryanto,(2013) Ada hubungan yang positif antara sistem 

imbalan yang baik dengan kinerja yang baik. Sistem Imbalan merupakan salah 

satu strategi manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan keselarasan 

kerja antara staf dengan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah 
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ditetapkan. Sistem Imbalan  mempunyai arti yang berbeda. Ada yang mengartikan 

kompensasi atau Sistem Imbalan sebagai return jasa yang dikeluarkan sumber 

daya manusia atau penghargaan yang diberikan perusahaan untuk orang yang 

telah berjasa (Simamora, 2005). 

Sistem Imbalan adalah semua bentuk return baik finansial maupun non 

finansial yang diterima perawat, karena jasa yang disumbangkan ke pemerintah 

dan masyarakat. Sistem Imbalan secara  finansial berbentuk gaji, jasa pelayanan, 

upah, bonus, komisi, asuransi perawat, bantuan sosial perawat, tunjangan, libur 

atau cuti tetapi tetap dibayar, dan sebagainya. Sedangkan Sistem Imbalan non 

finansial berupa tugas yang menarik, tantangan tugas, tanggungjawab tugas, 

peluang, pengakuan, pencapaian tujuan serta lingkungan pekerjaan yang menarik 

(Schuler dan Huber, 1993 dalam Simamora, 2005). Sistem imbalan yang diterima 

perawat Ponkesdes dengan mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan  

anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan Ponkesdes 

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  

Kecamatan  bersama- sama dengan organisasi profesi. 

Sistem Imbalan dirancang untuk memikat dan menahan sumber daya manusia 

yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Penentuan sistem 

Sistem Imbalan yang efektif dapat mengkomunikasikan dan menghubungkan 

keterkaitan antara besarnya kompensasi dengan jabatan dan tugasnya (Schuler & 

Huber, 1993 dalam Simamora, 2005). Nasution (2014) mengemukakan sistem 

Imbalan adalah penghargaan kepada pegawai secara adil dan layak untuk prestasi 
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kerja dan atas jasa. Pemberian imbalan akan memberikan manfaat kepada dua 

belah pihak, baik kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak perawat sebagai 

penyedia jasa. Ada berbagai macam bentuk kompensasi yang dapat dipilih oleh 

pihak pemerintah daerah dan provinsi untuk diberikan kepada perawat Ponkesdes. 

Macam dan besar Sistem Imbalan tidak akan sama antara daerah satu dengan 

daerah lain, karena Pembiayaan penyelenggaraan Ponkesdes dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran  pendapatan  dan  belanja 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Berdasarkan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu dan 

landasan teori tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

faktor kepemimpinan, dan Sistem Imbalan dapat mempengaruhi kinerja perawat 

dalam bekerja. Seorang pemimpin yang baik dan dapat menjadi teladan bagi 

bawahannya akan menciptakan semangat dan kegairahan bagi perawat untuk 

menghasilkan kinerja yang baik, sabaliknya jika pimpinan tidak bisa memberi 

contoh yang baik bagi bawahannya maka hal tersebut juga akan berpengaruh 

buruk bagi kinerja perawat. Sistem imbalan yang tepat dan sesuai dengan 

keinginan semua pihak akan membuat perawat bekerja secara optimal karena 

yakin bahwa mereka pasti akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa 

yang telah mereka berikan kepada masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, jika 

sistem kompensasi hanya memperhatikan keinginan pemerintah saja maka akan 

menimbulkan ketidakpuasan bagi perawat yang akan bermuara pada tingginya 

tingkat keluar masuk perawat dalam organisasi. 
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6.4 Pengaruh faktor kinerja terhadap kemandirian keluarga 

Dari hasil penelitian, kinerja perawat sebagian besar baik yaitu sebanyak 58 

responden (74,3 %). Angka pencapaian ini belum sesuai dari yang telah ditetapkan 

oleh Kemenkes. R I yang memberikan syarat angka pencapaian minimal 90% 

kinerja perawat baik dalam memberikan asuhan keperawatan (Fahriadi, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Syaiin (2008) kinerja akan baik jika dilakukan 

pengawasan secara rutin. Menurut Notoatmojo (2003) keberhasilan kinerja sangat 

ditentukan adanya bimbingan supervisi yang baik dari atasan kepada bawahan 

yang menanyakan permasalahan serta kendala yang dihadapi sehingga dapat 

memberikan solusi. 

Kinerja perawat merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pelayanan keperawatan. Kinerja perawat dalam  pemberian  asuhan  keperawatan 

adalah aplikasi kemampuan atau pembelajaran yang telah diterima selama 

menyelesaikan program pendidikan keperawatan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan secara langsung kepeda pasien (Ali, 2002 & Mulati, 2006). Kinerja 

perawat dinilai dari kepuasan pasien yang sedang atau pernah dirawat yang 

merupakan ungkapan rasa lega atau senang karena harapan tentang sesuatu 

kebutuhan pasien terpenuhi (Syaiin, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Wiwik (2008), bahwa kinerja perawat dalam 

pemberian asuhan keperawatan dapat diberikan oleh perawat pendidikan minimal       

DIII. Asuhan keperawatan merupakan ilmu yang diperoleh sewaktu sedang 

menyelesaikan pendidikan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah proses atau 
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rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung 

kepada klien / pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan (Ali, 2002). Asuhan 

keperawatan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan atau 

kewenangan   pelayanan keperawatan melaksanakan pengkajian keperawatan 

kepada individu di sarana kesehatan yang meliputi status bio, psiko, sosial, kultural 

dan spiritual klien, merumuskan diagnosis keperawatan terkait dengan fenomena 

tidak terpenuhinya kebutuhan  dasar  manusia, menyusun rencana untuk tindakan 

keperawatan sederhana dan kompleks pada individu, kelompok, dan masyarakat di 

sarana kesehatan, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah dilakukan, 

mendokumentasikan  hasil  keperawatan yang dilaksanakan (Kusnanto, 2004).  

Friedman (2010) menyatakan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau 

lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional di mana 

individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagaian dari keluarga. 

Menurut IPKKI (2017), ada beberapa prinsip-prinsip perawatan keluarga yang 

penting untuk diperhatikan dalam memberikan asuhan keperawatan. Prinsip-

prinsip tersebut meliputi: Keluarga sebagai unit atau satu kesatuan dalam 

pelayanan kesehatan, Sehat merupakan tujuan utama dalam memberikan asuhan 

keperawatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga yang diberikan sebagai sarana 

dalam mencapai peningkatan kesehatan keluarga, perawat melibatkan peran serta 

aktif seluruh anggota keluarga dalam merumuskan masalah dan kebutuhan 

keluarga untuk mengatasi masalah kesehatannya, mengutamakan kegiatan-

kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dan tidak mengabaikan upaya kuratif 

dan rehabilitatif, memanfaatkan sumber daya keluarga semaksimal mungkin untuk 
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kepentingan kesehatan keluarga, sasaran asuhan keperawatan keluarga adalah 

keluarga secara keseluruhan diutamakan keluarga yang berisiko tinggi, kegiatan 

dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga dilakukan dengan pendekatan 

proses keperawatan yang diberikan di rumah. 

Pelaksnaan kinerja perawat Ponkesdes, diantaranya dengan melaksanakan 

asuhan keperawatan keluarga. Model keperawatan yang digunakan adalah Family 

Centered Nursing, model ini menegaskan praktik keluarga sebagai pusat 

keperawatan didasarkan pada perspektif bahwa keluarga adalah unit dasar untuk 

keperawatan individu dari anggota keluarga dan unit yang lebih luas. Aplikasi 

Teori ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, tipe 

keluaraga dan budaya, ketika melakukan pengkajian dan perencanaan, implemetasi 

dan evaluasi perawatan pada anak dan keluarga ( Hitchock, Schubert & Thomas 

1999; Friedman dkk, 2003).  

Pelaksanaan Asuhan keperawatan dengan pendekatan Family Centered Nursing  

dapat meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia. Penentuan kinerja 

sangat diperlukan agar individu dapat mengetahui apakah mereka telah berhasil 

mencapai tujuan. Dari dua pendekatan tersebut mempengruhi perawat dalam 

perubahan perilaku sehingga perawat dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai 

petugas kesehatan yaitu mampu membentuk kemandirian keluarga dalam merawat 

Lansia. 

Hasil penelitian ini asuhan keperawatan keluarga yang dilakukan perawat 

Ponkesdes dalam kemandirian keluarga dalam merawat Lansia baik 66 responden 
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(84,6 %). Hal ini sejalan dengan penelitian Agrina & safitri (2012)  perawat 

keluarga merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan di masyarakat, 

apabila kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam suatu 

organisasi/unit pelayanan kesehatan tinggi maka  akan  mempengaruhi  kualitas  

dari  kinerja tersebut, Hal   ini   sangat   tergantung   dari   peran   perawat   dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada keluarga, sehingga diharapkan keluarga 

mendapatkan upaya pembinaan dan bimbingan dalam menjalankan lima fungsi 

perawatan kesehatan keluarga. Upaya pembinaan dan bimbingan kepada keluarga 

sangat mempengaruhi tercapainya kemandirian keluarga dalam mengatasi berbagai 

masalah   kesehatan   di   keluarga.   Hal   ini  disebabkan   karena   Askep   

keluarga merupakan  rangkaian  kegiatan transfer ilmu dan kemampuan  keluarga  

mengatasi masalah   kesehatan   yang   ada   dengan   menggunakan   berbagai   

strategi   guna terjadinya perubahan  perilaku ke arah yang lebih baik. Strategi atau 

metode yang digunakan meliputi pendidikan kesehatan menggunakan verbal, 

psikomotor (praktik) dan afektif untuk melihat sejauh mana kepatuhan keluarga 

melakukan kegiatan mengatasi masalah kesehatan yang ada di keluarga. 

Peneliti mengungkapkan kemandirian keluarga merawat Lansia sebagian besar 

dalam katergori baik selain dari kinerja perawat dalam melakukan asuhan 

keperawatan keluarga, kemandirian keluarga merawat lansia juga dipengaruhi oleh 

faktor internal keluarga yaitu faktor lingkungan, faktor  lansia dan pelayanan 

kesehatan, hal ini disebabkan karena keluarga sebagai suatu kelompok yang dapat 

menimbulkan, mencegah, mengabaikan  atau memperbaiki  masalah-masalah  

kesehatan  di dalamnya. Selain itu, keluargalah yang tetap berperan sebagai 
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pengambil keputusan dalam  memelihara  kesehatan  para anggotanya.  Dengan  

demikian,  dapat disimpulkan bahwa keluargalah yang menjadi faktor penentu 

sehat-sakitnya anggota keluarga,  yang  akan  berdampak  pada  munculnya  

berbagai  masalah  kesehatan anggota keluarga. 

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Kemandirian keluarga dalam 

merawat Lansia menggunakan lima tugas keluarga merawat Lansia yaitu keluarga 

mengenal masalah kesehatan Lansia hampir seluruhnya baik sebanyak 73 

responden (93,6 %), keluarga dalam memenuhi diet makanan lansia sebagian 

besar cukup 61 responden (78,2%), keluarga dalam memenuhi aktivitas dan 

istirahat Lansia sebagian besar baik 61 responden (78,2%), keluarga dalam 

memenuhi personal hygiene hampir seluruhnya cukup 75 responden (93,6%), 

kemudian keluarga membawa kontrol ke pelayanan kesehatan sebagian besar baik 

54 responden (69,2%). 

Hasil penelitian tersebut merupakan upaya meningkatkan kemampuan keluarga 

melaksanakan fungsi perawatan   kesehatan   keluarga   di  rumah,   maka   penting   

bagi   keluarga   untuk memahami dan melaksanakan lima tugas kesehatan 

keluarga. Friedman (2003) menyampaikan  bahwa  lima tugas  kesehatan  keluarga  

meliputi:  pertama,  keluarga diharapkan  mampu  mengenal  berbagai  masalah  

kesehatan  yang  dialami  oleh seluruh anggota keluarga.  Kedua, keluarga  mampu  

memutuskan  tindakan keperawatan yang tepat dalam mengatasi berbagai masalah 

kesehatan yang dialami oleh seluruh anggota keluarga. Ketiga, keluarga mampu 

melakukan perawatan yang tepat sehari-hari di rumah. Keempat, keluarga dapat 

menciptakan dan memodifikasi lingkungan rumah yang dapat mendukung dan 
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meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga. Kelima adalah keluarga 

diharapkan mampu memanfaatkan pelayanan   kesehatan   untuk   mengontrol   

kesehatan   dan   mengobati   masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan 

sendiri oleh keluarga. 

Lima tugas kesehatan keluarga tersebut baru dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar apabila keluarga mendapatkan  upaya pembinaan dan bimbingan dalam 

menjalankan lima fungsi perawatan kesehatan keluarga yang dilakukan oleh 

perawat Ponkesdes. Upaya pembinaan dan bimbingan  kepada  keluarga  agar 

tercapai  kemandirian  keluarga  dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan di 

keluarga dapat dilakukan melalui penerapan asuhan keperawatan keluarga yang 

dilakukan oleh perawat Ponkesdes 

Menurut  Depkes  RI  (2006),  ada  beberapa  criteria  kemandirian  keluarga 

berdasarkan   tingkat   kemandirian,   diantaranya:   menrima   petugas   kesehatan, 

menerima  pelayanan  kesehatan  sesuai  rencana  keperawatan  keluarga,  keluarga 

tahu  dan  dapat  mengungkapkan  masalah  kesehatannya  dengan  benar, 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai anjuran, melakukan tindakan 

keperawatan  sederhana  sesuai  anjuran,  melakukan  tindakan  pencegahan  secara 

aktif, dan melakukan tindakan promotif secara aktif. 

Menurut pendapat peneliti perlu adanya upaya perawat Ponkesdes agar 

tercapainya kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan Lansia 

di keluarga. Diketahui  wilayah kerja Ponkesdes Dinas Kesehatan Bangkalan 

pada umumnya berada di wilayah pesisir dan pegunungan yang merupakan 
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wilayah perairan dan persawahan, dengan  status  sosial  ekonomi  yang  

bervariasi,  sebagian  besar  sosial  ekonomi adalah  menengah  kebawah,  namun  

masih  banyak  ditemukan  keluarga  dengan status sosial ekonomi menengah 

keatas terutama keluarga yang berada di dekat kota Bangkalan. Data lain yang 

didapatkan dari hasil wawancara dengan penanggung jawab program Ponkesdes 

Kabupaten Bangkalan, adalah tingginya angka masalah kesehatan atau penyakit 

kronis degeneratif pada Lansia, seperti: Hipertensi, Diabetes Melitus, dan 

Reumatik. Tingkat keparahan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan  

keluarga  mengontrol  dan  merawat  anggota  keluarga  yang  sakit  di rumah dan 

intensitas kunjungan rumah perawat Ponkesdes ke rumah rumah Lansia. Hal ini 

menunjukkan bahwa belum adanya Kinerja perawat Ponkesdes dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan kemandirian keluarga merawat Lansia dalam 

menjalan fungsi perawatan kesehatan di  keluarga.  

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar kinerja perawat Ponkesdes dalam 

melakukan pengkajian responden adalah baik yaitu sebanyak 55 responden (70,5 

%). Kinerja dalam pengkajian kemandirian keluarga ini belum mencapai standar 

yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI (Fahriadi, 2008). Pengkajian  merupakan 

hal yang terpenting dalam melakukan asuhan keperawatan karena didalamnya 

rangkaian pengumpulan data dan akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya  yaitu 

diagnosis keperawatan sampai evaluasi.  

Pendekatan yang dilakukan dalam asuhan keperawatan keluarga adalah 

proses keperawatan yang terdiri atas pengkajian individu dan keluarga, 
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perumusan diagnosis keperawatan, penyusunan rencana asuhan keperawatan, 

pelaksanaan dan evaluasi dari tindakan yang telah dilaksanakan (Friedman dkk 

2003 dalam Nursalam 2016). Pengkajian Adalah suatu tahapan di mana seorang 

perawat mendapatkan informasi secara terus-menerus, terhadap anggota 

keluarga yang dibinanya. (Friedman, 2003). 

Perawat Ponkesdes di Kab.Bangkalan dalam menentukan diagnosis 

keperawatan berada di kategori cukup yaitu 61 responden (78,2 %) pencapian 

angka diagnosis keperawatan keperawatan belum mencapai standar. Diagnosis 

keperawatan keperawatan tidak akan berfungsi jika pengkajian data kurang atau 

tidak lengkap. Diagnosis keperawatan keperawatan merupakan kesimpulan yang 

ditarik dari data yang dikumpulkan tentang pasien Hal ini  menunjukkan  jika 

pengkajian tidak dilakukan maka diagnosis keperawatan keperawatan tidak akan 

berarti bahkan mengacam klien karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan   kondisi pasien yang sebenarnya oleh sebab itu perawat harus melakukan 

pengkajian secara lengkap dan akurat (IPPKI, 2017). Diagnosis keperawatan 

dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan pada tahap pengkajian, 

selanjutnya dianalisis, sehingga dapat dirumuskan diagnosis keperawatannya. 

Rumusan diagnosis keperawatan keluarga ada tiga jenis, yaitu diagnosis 

keperawatan aktual, risiko, dan potensial. Etiologi dalam diagnosis keperawatan 

keluarga didasarkan pada pelaksanaan lima tugas kesehatan.  Kinerja 

perawat dalam melakukan intervensi perawat Ponkesdes sebagian besar baik 

yaitu sebanyak 57 responden (73,1 %). Kinerja perawat dalam melakukan 
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implementasi perawat Ponkesdes sebagian besar baik yaitu sebanyak 59 

responden (75,6%). Penelitian ini menunjukkan perencanaan dan implementasi 

juga belum mencapai standar yang ditetapkan Kemenkes RI. Implementasi 

merupakan tindakan atau aplikasi dari rencana asuhan keperawatan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam melakukan tindakan sesuai dengan 

rencana keperawatan maka diperlukan jumlah tenaga perawat yang cukup, 

pengetahuan dan keterampilan yang baik. Tenaga perawat yang paling 

dibutuhkan ketika jumlah klien meningkat dan kondisi klien menurun (Potter & 

Perry, 2005). Hal ini merupakan komponen manajemen keperawatan yang perlu 

diperhatikan oleh manajer  keperawatan  (Gillies,  2005).  Hal ini kembali kepada 

peran manajer perawat untuk memperhatikan jumlah tenaga kerja atau perawat 

agar sebanding dengan beban kerja perawat, pengetahuan dan kemampuan 

perawat perawat juga ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan lanjut. 

 Perencanaan keperawatan keluarga terdiri atas, penetapan tujuan yang 

mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, dilengkapi dengan kriteria dan 

standar serta rencana tindakan. Penetapan tujuan dan rencana tindakan 

dilakukan bersama dengan keluarga, karena diyakini bahwa keluarga 

bertanggung jawab dalam mengatur kehidupannya, dan perawat mambantu 

menyediakan informasi yang relevan untuk memudahkan keluarga mengambi 

keputusan. Implementasi keperawatan dinyatakan untuk mengatasi masalah 

kesehatan dalam keluarga dan ditujukan pada lima tugas kesehatan keluarga 

dalam rangka menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai 
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masalah kesehatannya. Di samping itu menstimulasi keluarga untuk memutuskan 

cara perawatan yang tepat, memberi kemampuan dan kepercayaan diri pada 

keluarga, dalam merawat anggota keluarga yang sakit, serta membantu keluarga 

menemukan bagaimana cara membuat lingkungan menjadi sehat, dan 

memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yag tersedia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini kinerja perawat dalam melakukan evaluasi di 

Ponkesdes sebagian besar baik yaitu sebanyak 61 responden (78,2 %), evaluasi    

keperawatan belum mencapai dengan standar. Evaluasi keperawatan merupakan 

tahapan untuk mengetahui apakah   hasil yang diharapkan  telah dicapai (IPKKI, 

2017). Hasil akan dicapai jika semua kegiatan proses asuhan keperawatan dari 

pengkajian sampai evaluasi dilakukan dengan benar dan tepat. Semua proses 

asuhan keperawatan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dengan ini 

semua tahapan asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar agar hasil dapat 

dicapai.Evaluasi pada asuhan keperawatan keluarga dilakukan untuk menilai 

tingkat kognitif, afektif, dan psikomotor keluarga (Friedman dkk, 2003). Evaluasi 

perlu pada setiap tindakan, untuk mengetahui apakah suatu tindakan keperawatan 

tidak diperlukan lagi, menambah ketepatgunaan dari tindakan yang dilakukan dan 

perlunya tindakan keperawatan lain untuk menyelesaikan masalah. Proses 

evaluasi yang digunakan peneliti untuk menilai tingkat kemandirian keluarga, 

berdasarkan kriteria keluarga mandiri dari Depkes RI (2006). 

Evaluasi pencapaian kemandirian yang belum diterapkan secara maksimal 

dalam kemandirian keluarga merawat Lansia yaitu keluarga dalam memenuhi diet 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



189 

 
 

makanan Lansia, kemandirian keluarga dalam memenuhi aktivitas dan istirahat 

Lansia, kemandirian keluarga memenuhi personal hygiene kemudian kemandirian 

keluarga membawa kontrol ke pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan kemampuan perawat Ponkesdes dalam melakukan dokumentasi 

asuhan keperawatan secara sistematis, jarak antara rumah Lansia dengan 

Ponkesdes cukup jauh sehingga sulit dijangakau, dan keterbatasan kemampuan 

keluarga dalam perawatan Lansia. Oleh karena itu perlu model kinerja perawat 

yang struktur dan sistematis dari pelaksanaan pengkajian terhadap keluarga 

dengan mengidentifikasi data sosial budaya, data lingkungan, struktur dan fungsi, 

stress keluarga, dan koping strategis, dan pengkajian terhadap anggota keluarga 

secara individual mental, fisik, emosional, sosial, dan spiritual, kemudian 

menentukan diagnosis keperawatan yang tepat, menyusun rencanan intervensi, 

implementasi dan evaluasi.  

6.5 Model kinerja perawat Ponkesdes memiliki model yang baik terhadap 

kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten Bangkalan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kinerja perawat Ponkesdes 

yang ditemukan telah fit berpengaruh kemandirian keluarga merawat Lansia yang 

ditunjukan dengan nilai Goodness of fit (GoF) 0,403 mendekati nilai 1. 

Rekomendasi model ini dapat mendukung upaya meningkatkan kemandirian 

kelurga merawat Lansia. Rekomendasi ini terdiri dari lima tahap yaitu: 1. 

Mengenal Masalah kesehatan Lansia, 2.Memenuhi diet makanan Lansia, 3. 

Memenuhi Aktivitas dan istirahat, 4. Memenuhi Personal Hygiene, 5. Kontrol Ke 

pelayanan Kesehatan Rekomendasi model kinerja perawat Ponkesdes dalam upaya 
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meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten Bangkalan, ini 

perlu untuk diterapkan dalam tatanan komunitas. Penerapan model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam upaya meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia ke 

dalam proses keperawatan bertujuan untuk dapat digunakan dalam memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan di keluarga dan komunitas di Kabupaten 

Bangkalan. Model kinerja perawat Ponkesdes ini diawali dengan (1) Pengkajian 

masalah kesehatan Lansia; (2) Menentukan diagnosis keperawatan; (3) Membuat 

perencanaan penyelesaian masalah fisik dan psikologis Lansia; (4) 

Mengimplementasikan perencanaan penyelesaian masalah fisik dan psikologis 

Lansia; (5) Memantau dan mengevaluasi tingkat kemandirian keluarga merawat 

Lansia. 

6.6 Temuan penelitian 

      Model kinerja perawat Ponkesdes dalam upaya meningkatkan kemandirian 

keluarga merawat Lansia dipengaruhi oleh Faktor Individu (latar belakang 

pengalaman dan komunikasi perawat). Faktor organisasi (kepemimpinan dan 

sistem imbalan), dan faktor kinerja perawat Ponkesdes. Model kinerja perawat 

Ponkesdes memiliki model yang baik dalam meningkatkan kemandirian keluarga 

merawat Lansia sehingga dapat di diterapkan di tatanan pelayanan keperawatan 

Ponkesdes di Kabupaten Bangkalan dengan terlebih dahulu menyusun modul 

tahapan kinerja perawat Ponkesdes sebagai pedoman pelaksanaan asuhan 

keperawatan di Ponkesdes dalam kemandirian keluarga merawat Lansia.  
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 Model Kinerja perawat Ponkesdes merekomendasi lima tahap 

yaitu:1.pengkajian terhadap keluarga dengan mengidentifikasi data sosial budaya, 

data lingkungan, struktur dan fungsi, stress keluarga, dan koping strategis, 

mengenal masalah kesehatan Lansia, mengkaji diet makanan Lansia, mengkaji 

aktivitas dan istirahat, mengkaji personal hygiene, mengkaji pemanfaatan 

pelayanan kesehatan kemudian   2. Menentukan diagnosis keperawatan yang tepat 

terahada masalah kesehatan Lansia, 3. Menyusun rencanan intervensi terdiri 

tujuan, identifikasi sumber daya, definisikan pendekatan alternative, pilih 

intervensi keperawatan, susun prioritas,                          4. Melaksanakan 

implementasi dengan memenuhi diet makanan Lansia, memenuhi aktivitas dan 

istirahat, memenuhi personal hygiene, melakukan control rutin ke pelayanan 

kesehatan, 5. Melakukan evaluasi. 

6.7 Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah 

1.  Variabel yang diukur hanya pada faktor yang mempengaruhi kinerja perawat 

Ponkesdes tanpa mengukur faktor yang mempengaruhi kemandirian keluarga 

merawat Lansia 

2. Indikator variabel pada penelitian ini saling berhubungan dengan indikator 

variabel yang lain. 
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BAB 7 

KESIMPULAN & SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Faktor Individu yang terdiri dari latar belakang pengalaman,dan komunikasi 

perawat berpengaruh terhadap kinerja perawat Ponkesdes  dalam upaya 

meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia. 

2. Faktor psikologi tidak berpengaruh terhadap kinerja perawat Ponkesdes dalam 

upaya meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia. 

3. Faktor organisasi yang terdiri dari kepemimpinan dan sistem imbalan  

berpengaruh terhadap kinerja perawat Ponkesdes dalam upaya meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat Lansia. 

4. Faktor kinerja perawat Ponkesdes berpengaruh terhadap kemandirian keluarga 

merawat Lansia. 

5. Model kinerja perawat Ponkesdes memiliki model yang baik terhadap 

kemandirian keluarga merawat Lansia di Kabupaten Bangkalan. 
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7.2 Saran 

1. Saran bagi kebijakan kesehatan 

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan 

pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perawat Ponkesdes 

dan pencapaian kualitas hidup Lansia yang lebih baik. Disarankan Dinas 

kesehatan Kabupaten Bangkalan memiliki kebijakan yang tetap dan sesuai tentang 

sistem imbalan perawat Ponkesdes di Kabupaten Bangkalan. Diharapkan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bangkalan membuat kebijakan wajib melaksanakan 

pelayanan kemandirian keluarga merawat Lansia yang dilakukan oleh perawat 

Ponkedesdes sehingga kemandirian keluarga merawat Lansia mencapai 90% 

2. Saran bagi Puskesmas 

Hasil penelitian dapat diharapkan meningkatkan pelayanan keperawatan di 

Puskesmas khususnya dimasyarakat dalam melaksanakan kunjungan rumah dalam 

melakukan intervensi keperawatan kemandirian keluarga merawat lansia untuk 

meningkatkan kualitas asuhan keperawatan Lansia khususnya dalam membentuk 

kemandirian keluarga merawat Lansia. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar bagi penelitian lain untuk meneliti 

faktor kemandirian keluarga yang lain yaitu faktor lingkungan, faktor lansia dan 

faktor kemampuan keluarga dalam menilai efektivitas model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian keluarga merawat Lansia. 

136 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



194 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agrina,Herlina.(2011). Gambaran pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan 

keluarga di wilayah kerja Puskesmas Rumbai. Penelitian Laboratorium. 

 

Alligood, M. R. (2014). Nursing Theorists and Their Work (8th ed.). St. Louis, 

Missouri: Elsevier Inc. 

 

Ali & Mulati. (2006). Asuhan Keperawatan   dalam   Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pengkajian dan Implementasi perawat Perkesmas  Skripsi 

FKM-USU.Medan. 

 

Arikunto, S. (2010). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Associate, S. Y. (2017). Communication competency as a mediator in the self-

leadership to job performance relationship. Collegian, 24(5), 421–425. 

https://doi.org/10.1016/j.colegn.2016.09.002. Diakses pada tanggal 20 April 

2018 

 

 

Azwar. (2017). Konsep Teori perilaku dan Sumber daya Manusia. Jakarta : 

Grafindo 

 

Azizah, L. M. (2011). Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Brenn, T., & Ytterstad, E. (2016). Increased risk of death immediately after losing 

a spouse: Cause-specific mortality following widowhood in Norway. 

Preventive Medicine, 89, 251–256.  

 

Cash, T. F., Winstead, B. W., & Janda, L. H. (1986). The great American shape-

up: Body image survey report. Psychology Today, 20(4), 30–37. 

 

Coleman, R. A., & Neimeyer, R. A. (2010). Measuring meaning: Searching for 

and making sense of spousal loss in late-life. Death Studies, 34(9), 804–834. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



195 

 
 

Deek, H., Chang, S., Newton, P. J., Noureddine, S., Inglis, S. C., Al, G., … 

Davidson, P. M. (2017). An evaluation of involving family caregivers in the 

self-care of heart failure patients on hospital readmission : Randomised 

controlled trial ( the FAMILY study ). International Journal of Nursing 

Studies, 75(July), 101–111. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.07.015. 

Diakses pada tanggal 20 April 2018 

 

Depkes  RI  (2008).     Badan  Penelitian  dan  Pengembangan, Departemen 

Kesehatan RI. Jakarta 

 

 

Departemen      Kesehatan      RI.      (2006). Keputusan    Menteri    Kesehatan 

Republik Indonesia, Jakarta 

 

De Kluyver & Pearce 2008 dalam Olinger. (2010) Nursing   Management:   A.System   

Approach,   3
rd

  edition   , Philadelphia: WB Company Saunders 

 

Eakes, G. G., Burke, M. A., & Hainsworth, M. A. (1998). Middle-Range Theory. 

Journal of Nursing Scholarship, 30(2), 179–184. 

 

Efendi & Mahfudli (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori  dan Praktik 

dalam Keperawatan. Jakarta : Salemba Media 

 

Ferris (2003) Pengembangan Manajeman Kinerja (PMK) Konsep, Strategi, dan 

Aplikasinya. Jurnal Keperawatan Universitas Pajajaran, Bandung. Diakses 

pada tanggal 20 April 2018 

 

Friedman, M.M. (2003). Family nursing : research, theory & practice, 4
th 

ed. 

USA : Appleton and Lange. 

 

Friedman,  M.M,  Bowden,  V.R,  and  Jones,  E.G.  (2010) . Buku Ajar 

Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, dan Praktik, Alih Bahasa, Akhir Yani S 

Hamid dkk : Ed5. Jakarta : EGC   

 

Guntarlin, S., & Purnihasti, E. (n.d.). (2015)  Individual Characteristic and 

Reward System Relate to Nurses ’ Performance  

 

Gibson, JK, et al, (1996) .Perilaku-Struktur-Proses, Jilid I Edisi Kedelapan, 

Adiami N (Alih Bahasa), Jakarta: Bina Rupa Aksara 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



196 

 
 

Gordon (2005).  Manajemen keperawatan Suatu Pendekatan Sistem. Edisi ke 

dua. 

 

Gomes, Faustino Cardoso. (2003). Manajemen Sumber daya Manusia, 

Yogyakarta : Andi Offset 

 

Hitchcock, JE. Schubert, PE.& Thomas, SA. (1999). Community Health Nursing 

Caring in Action. Albani : Delmas Publiser 

 

Hasmoko, EV.(2008). Studi Kualitataif Kemandirian keluarga merawat pasien 

Hipertensi. Skripsi. Jakarta : Universitas Airlangga. Diakses pada tanggal 1 

Mei 2018 

 

 

Ihromi, T. O. (Ed.). (1999). Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia. 

 

Isaksson, A. K., Gunnarsson, L. G., & Ahlstrom, G. (2007). The presence and 

meaning of chronic sorrow in patients with multiple sclerosis. Journal of 

Clinical Nursing, 16(11C), 315–324. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 

 

Kopelman, ER. 1986. Managing Productivitu in Organizatio, New York : 

McGraw Hill, Book Company. 

 

Kementerian Kesehatan RI. (2010). Evaluasi peran dan Fungsi perawat 

kesehatan masyarakat di Indonesia. Jakarta. 

 

Kusnanto. (2004). Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional. 

Penerbit Buku   Kedokteran. Cetakan pertama, Jakarta. 

 

Kusumawati. (2010) Hubungan Faktor-Faktor Motivasi      dengan   Kinerja   

Perawat dalam Melaksanakan Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap 

RSUD Kefamenanu KabupatenTTU. http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ 

11096476_ 2085-9341.pdf.  Diakses 06 Maret 2018. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



197 

 
 

 

Leslie, L. K., Mehus, C. J., Hawkins, J. D., Boat, T., Mccabe, M. A., Barkin, S., 

… Brown, R. (2016). Primary Health Care, 51. 

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.05.014. Diakses pada 2 April 2018 

 

Lee, Y., Quranta, J., & Anderson, E. (2017). Fostering interprofessional 

collaboration through a family-centred programme for grandparent- headed 

families. Journal of Interprofessional Care, 0(0), 1–3. 

https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1296420. Diakses pada 6 Maret 2018 

 

March, S., Ripoll, J., Martin, M. J., Zabaleta-del-olmo, E., Belén, C., Azagra, B., 

… M, J. M. (2017). Factors related to the development of health-promoting 

community activities in Spanish primary healthcare : two case – control 

studies. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-015934. Diakses pada tanggal 

2 Februari 2018 

 

Munir, M. (2016). Pengembangan Model Ponkesdes menjadi Community Nursing 

Center berbasis Health Promosion Model, Nursing Center dan Perilaku 

Kinerja di Kabupaten Tuban. Tesis Doktor. Universitas Airlangga Surabaya. 

Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 

 

Mangkunegara. (2015). Perilaku organisasi. Bandung: Refika Aditama. 

 

Maryanto. (2013). Model Of The Nurse Unit Manager Leadership Competence 

And Performance Enhancing Motivation Nurse Implementing. Diakses pada 

tanggal 2 Desember 2017 

 
Miltner et al..( 2015). Model kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja perawat. Tesis. : 

Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 

 

Netty,H.(2000). Asuhan Keperawatan Keluarga. FIK–UI 

 

Notoatmodjo, S. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Nugroho, W. (2008). Keperawatan Gerontik & Geriatrik. (M. Ester & E. Tiar, 

Eds.) (3rd ed.). Jakarta: EGC. 

 

Nursalam. (2014). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis 

(4th ed.). Jakarta: Salemba Medika. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



198 

 
 

Payne, (2005). Experimental design, Theory and application, Oxford and IBH 

Publishing Co, New Delhi, India 

 

Prawirosentoro, S. (1999). Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPEE 

 

Procidano, M. E., & Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from 

friends and from family: three validation studies. American Journal of 

Community Psychology, 11(1), 1–24. Diakses pada tanggal 4 April 2018 

 

Parellangi.(2012). Pengaruh pelayanan homecare terhadap tingkat kemandirian 

keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan pasca strokedi kota 

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. 

http://media.unpad.ac.id/thesis/220120/2010/220120100001_c_5140.p

df. Diakses pada 6 Maret 2018 

 

Potter,     PA.     &     Perry,     AG. (2005). Fundamental Keperawatan. Penerbit 

Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 

 

Reid, R. C., & Chappell, N. L. (2015). Family Involvement in Nursing Homes : 

Are Family Caregivers Getting What They Want ? 

https://doi.org/10.1177/0733464815602109. Diakses pada tanggal 17 Maret 

2018 

 

 

Rifaskes . (2016).  Pencapaian Pelayanan Keperawatan Keluarga di Puskesmas 

di Indonesia. Jakarta. 

 

Rivai, Basri. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari 

teori ke parktik. Edisi 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 

 

Sakanashi, S., & Rn, M. S. N. (2017). Empowerment of family caregivers of 

adults and elderly persons : A concept analysis, (May), 1–9. 

https://doi.org/10.1111/ijn.12573. Diakes pada 9 Mei 2018 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



199 

 
 

Soto-rubio, A., Pérez-marín, M., & Barreto, P. (2017). Frail elderly with and 

without cognitive impairment at the end of life : Their emotional state and 

the wellbeing of their family caregivers. Archives of Gerontology and 

Geriatrics, 73(July), 113–119. https://doi.org/10.1016/j.archger.2017.07.024. 

Diakes pada 9 Mei 2018 

 

Suk, H., & Rn, S. (2017). The relationship between professional communication 

competences and nursing performance of critical care nurses in South Korea, 

(May), 1–7. https://doi.org/10.1111/ijn.12576. Diakes pada 9 Maret 2018 

 

Siagian, SP. (1998). Manajemen Abad 21. Jakarta : PT. Bumi Aksara 

 

Suhartini R. (2006) . Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian orang lanjut 

usia (studi kasus dikelurahan Jambangan) 

http://damandiri.or.id/detail.php?id=340. Diakes pada 9 Desemeber  2018 

 

Soeparto, O., Putra, S. T., & Haryanto. (2000). Filsafat Ilmu Kedokteran. 

Surabaya: GRAMIK & RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

Stea, T. H., Haugen, T., Berntsen, S., Guttormsen, V., Øverby, N. C., Haraldstad, 

K., Abildsnes, E. (2016). Using the Intervention Mapping protocol to develop a 

family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and 

obese children : study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public 

Health. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3766-6. Diakes pada 9 Mei 2018 

 

Sudariani, P. W., Utomo, B., & Fitryasari, R. (2014). ( Model Of The Nurse Unit 

Manager Leadership Competence And Performance Enhancing Motivation 

Nurse Implementing ). Diakes pada 13 Mei 2018 

 

Siahaan, D. N., & Tarigan, M. (2006). Kinerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan di rumah sakit tk ii putri hijau medan. 

 

Shipman, S., Stanton, M., Hankins, J., & Odom-bartel, R. (2013). I 

NCORPORATION OF THE C LINICAL N URSE L EADER IN P UBLIC, 

29(1), 4–10. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2012.04.004. Diakes pada 9 Mei 

2018 

 

Soeparto, O., Putra, S. T., & Haryanto. (2000). Filsafat Ilmu Kedokteran. 

Surabaya: GRAMIK & RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



200 

 
 

Simamora,.(2005). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

perawat. Tesis . Universitas Diponegoro. Diakes pada 9 Mei 2018 

 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Syaiin (2008) Hubungan  Motivasi  Perawat dengan Kinerja   Perawat   di   

Ruang Rawat   Inap   Rumah   Sakit   Daerah Panembahan  Senopati  Bantul  

Tahun 2008.  Jurnal  Manajemen  Pelayanan Kesehatan. 12 : 74 – 82. Diakes 

pada 9 Mei 2018 

 

Nasution (2014 ) Analisis Faktor – Faktor yang   Berhubungan   Dengan   

Kinerja Perawat  Pegawai  Daerah  di Puskesmas  Kabupaten  Kudus. 

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro . Diakes pada 10 Februari 2018 

 

Timpe, D.(1999) . Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis Kinerja. Jakarta : 

Gramedia Asri Media. 

 

Tomey, Ann, M, & Alligood, M.R, (2006). Nursing Theorists and Their Work. 

St Louis : Mosby- Year Book Inc. 

 

Tomaschek, A., Lütke, S. S., Melzer, M., Debitz, U., & Buruck, G. (2018). 

Measuring work-related psychosocial and physical risk factors using workplace 

observations : a validation study of the “ Healthy Workplace Screening .” 

Safety Science, 101(September 2017), 197–208. https://doi.org/10.1016/j.ssci. 

2017.09.006. Diakses pada tanggal 19 Desember 2018 

 

Wakimizu, R., Yamaguchi, K., & Fujioka, H. (2017). International Journal of 

Nursing Sciences Family empowerment and quality of life of parents raising 

children with Developmental Disabilities in 78 Japanese families. International 

Journal of Nursing Sciences, 4(1), 38–45. https://doi.org/10.1016/j.ijnss. 

2016.12.004. Diakes pada 9 Mei 2018 

 

Wibrata Dwi A, Nursalam, Kholifah SN. (2017). Model Human Interaction 

Health Promotion Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Perawat di Ponkesdes 

Jawa Timur. Global Health Sciene, Vol.2 Issue2. Juni 2017 ISSN 2503-5088 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



201 

 
 

Wiwik, H. (2008). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Asuhan 

Keperawatan   dalam   Pengkajian dan Implementasi di rumah Sakit 

Bhayangkara  Medan.  Skripsi FKM-USU.Medan. Diakes pada 9 Oktober 2018 

 

Zulitri, R. (2003). Efektifitas Asuhan Keperawatan Keluarga Terhadap Tingkat 

Kemandirian Keluarga Mengatasi Masalah Kesehatan Di Keluarga (Agrina, 

Reni Zulfitri), 81–89. Diakes pada 9 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



202 

 
 

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



203 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



204 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



205 

 
 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



206 

 
 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



207 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



208 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



209 

 
 

 

Lampiran2. Layak Etik Penelitian 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



210 

 
 

Lampiran 3. Permintaan Menjadi Responden 

LEMBAR PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Luluk Fauziyah J 

NIM   : 131614153099 

Program studi  : Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga 

Saat ini akan melakukan penelitian dengan judul “Model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian keluarga merawat lansia di 

Kabupaten Bangkalan”. 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu saya informasikan terkait dengan 

keiukutsertaan Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini : 

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Model kinerja perawat 

Ponkesdes dalam meningkatkan kemandirian keluarga merawat lansia di 

Kabupaten Bangkalan. 

2. Manfaat penelitian adalah gambaran Model Keperawatan dalam Upaya 

meningkatkan Kemandirian Keluarga di Ponkesdes dapat diterapkan 

sebagai data awal dalam pengkajian keperawatan keluarga, maupun 

digunakan sebagai referensi dalam menyusun penelitian yang terkait. 

Manfaat untuk responden adalah dapat digunakan sebagai dasar untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan Keperawatan, dengan demikian 

aktivitas juga akan meningkat sehingga kemandirian dapat dicapai. 

3. Peneliti akan melakukan pengambilan data pada responden melalui 

kuisioner yang telah disiapkan. 

4. Apabila dalam penelitian ini responden merasa tidak nyaman dalam proses 

pengambilan data maka responden dapat mengundurkan diri dari 

partisipasi sebagai responden. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



211 

 
 

5. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi saya (Luluk 

Fauziyah J) nomor Hp. 08I703646560 dengan alamat Jl.Teuku Umar 

IV/25 B Bangkalan. 

6. Keikutsertaan responden pada penelitian ini bukan merupakan suatu 

paksaan, melainkan atas dasar sukarela. Oleh karena itu, 

Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk melanjutkan atau menghentikan 

keikutsertaan karena alasan tertentu yang dikomunikasikan kepada 

peneliti. 

7. Semua data yang dikumpulkan akan dirahasiakan dan tanpa nama. Data 

hanya disajikan untuk pengembangan ilmu keperawatan. 

8. Semua responden akan mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama. 

Demikian penjelasan ini disampaikan. Saya berharap Bapak/Ibu bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

 

Bangkalan, ……………………. 

 

Yang Menerima Penjelasan                 Peneliti 

 

 

………………………...……      Luluk Fauziyah J 

 

Saksi 

 

 

        ………………………………… 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Setelah membaca, mendengarkan dan memahami isi penjelasan tentang tujuan 

dan manfaat penelitian ini, maka saya bersedia / tidak bersedia* turut 

berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yaitu : 

 Nama :Luluk Fauziyah J 

 NIM : 131614153099 

Judul : Model kinerja perawat Ponkesdes dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga merawat lansia di Kabupaten Bangkalan. 

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak membahayakan dan merugikan saya 

maupun keluarga saya. Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan  

dari siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

     Bangkalan , …………………… 

         Responden 

 

 

           …………………………
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KUESIONER PENELITIAN PONKESDES 

  

(diisi oleh peneliti)  

Kode Responden 

 

A. Petunjuk pengisian 

Jawablah dengan jujur sesuai dengan keadaan yang anda alami dalam 

menjalankan tugas. Jawaban anda dijamin kerahasiaanya. 

 

B. Karakteristik Responden 

1. Nama ( boleh kosong)              : .................................. 

2. Usia     : ...........................Tahun 

3. Jenis kelamin    : .................................. 

4. Pendidik terakhir   : .................................. 

5. Masa kerja    : ...........................Tahun 

6. Poskendes    : ................................... 

7. Status Kepegawaian : (PNS / Tenaga Kontrak) 

    Lain-lain (sebutkan): ……………………………… 

8. Pendidikan Terakhir : 

                      a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

                      b. Diploma III 

                      c. Sarjana (S1) 

                      d. Magister (S2) 

Lampiran 5. Kuisioner Penelitian 
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Lampiran 1 

KUESIONER KETERAMPILAN 

Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan keadaan saudara, 

Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri saudara. Dengan cara 

member tanda (v)  salah satu jawaban dibawah ini : 

Skor 1 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor 2 Jawaban Tidak Setuju (TS) : 

Skor 3 Jawaban Kurang Setuju (KS)  

Skor 4 Jawaban Setuju (S)  

Skor 5 Jawaban Sangat Setuju (SS)  

No Kegiatan 

Dilakukan 

1 2 3 4 5 

1 Mampu melaksanakan tugas yang menjadi 

tanggung jawab saya 

     

2 Memiliki keterampilan yang layak untuk 

pekerjaan saya 

     

3 Saya bekerja sesuai dengan pendidikan saya      

4 Saya memiliki sertifikat yang terkait dengan 

bidang pekerjaan saya, sebagai bukti 

keterampilan saya 

     

5 Rumah sakit memberi kesempatan untuk 

memperoleh promosi jabatan sesuai masa 
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kerja dan prestasi 

6 Dengan masa kerja yang dimiliki memiliki 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan 
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Lampiran 2 

KUESIONER LATAR BELAKANG PENGALAMAN 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu jawaban saudara anggap paling sesuai. 

Penilaian dapat dilakukan berdasarkan skala berikut ini :  

Skor 1 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor 2 Jawaban Tidak Setuju (TS) : 

Skor 3 Jawaban Kurang Setuju (KS)  

Skor 4 Jawaban Setuju (S)  

Skor 5 Jawaban Sangat Setuju (SS)  

No Kegiatan 

Dilakukan 

1 2 3 4 5 

1 Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu mengurangi kesalahan-kesalahan 

pengkajian keluarga yang saya lakukan pada 

saat memberikan asuhan keperawatan 

     

2 Pekerjaan yang saya lakukan saat ini , sangat 

membutuhkan pengalaman kerja yang saya 

miliki 

     

3 Saya tidak membuang-buang waktu kerja 

dengan kegiatan lain yang tidak berkaitan 

dengan pekerjaan 

     

4 Dalam bekerja saya selalu menyelesaikan 

tugas tepat waktu 
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5 Saya menangani klien sesuai dengan 

prosedur yang benar 

     

6 Saya melaksanakan asuhan keperawatan 

keluarga 

     

7 Setiap berkunjung kerumah klien saya 

melakukan pengkajian keluarga 

     

8 Setelah melakukan pengkajian terhadap 

keluarga saya dapat menentukan masalah 

kesehatan di keluarga 

     

9 Saya dapat merencakan tindakan 

keperawatan keluarga dirumah 

     

10 Setelah dilakukan tindakan saya lakukan 

evaluasi  
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Lampiran 4 

KUESIONER KOMUNIKASI PERAWAT 

Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan keadaan saudara, 

Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri saudara. Dengan cara 

melingkari salah satu jawaban dibawah ini : 

Skor 5 jika pernyataan tsb Selalu dengan keadaan saudara 

Skor 4 Jika pernyataan tsb Sering dengan keadaan saudara 

Skor 3 jika pernyataan tsb Kadang-kadang dengan keadaan saudara 

Skor 2 Jika pernyataan tsb Hampir tidak pernah dengan keadaan saudara 

Skor 1 Jika pernyataan tsb Tidak pernah dengan keadaan saudara. 

No Pernyataan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 

 

1 

ORIENTASI 

perawat menyapa/tersenyum pada awal bertemu 

dengan klien 

     

2 Perawat memperkenalkan diri pada awal 

bertemu dengan klien 

     

3 Perawat menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan pada awal bertemu dengan klien 

     

4 perawat membuat kontrak waktu untuk 

pelaksanaan setiap kegiatan yang akan 

dilakukan pada awal bertemu dengan klien 

     

5 perawat menanyakan keluhan yang dirasakan 

klien 

     

 

1 

IDENTIFIKASI 

Perawat menyampaikan tentang penyakit dan 

masalah keperawatan dengan klien 

     

2 perawat menyampaikan rencana tindakan 

keperawatan pada klien 
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3 perawat memberi kesempatan berdiskusi 

kepada klien tentang penyakit dan tindakan 

yang akan dilakukan kepada klien  

     

4 Perawat berupaya menciptakan situasi/suasana 

yang meningkatkan percaya diri klien selama 

melakukan tindakan 

     

 EKSPLOITASI      

1 perawat menjelaskan tujuan dari setiap tindakan 

yang dilakukan 

     

2 Perawat meminta ijin ketika akan melakukan 

tindakan 

     

3 Perawat menanyakan respon klien selama 

melakukan tindakan 

     

4 perawat selalu memperhatikan keadaan klien 

dalam melakukan tindakan 

     

 RESOLUSI      

1 Perawat menyampaikan dan menyimpulkan 

informasi yang telah di dapatkan  

     

2 perawat menanyakan bagaimana perasaan klien 

setelah dilakukan tindakan 

     

3 Perawat memberikan saran klien, tentang tindak 

lanjut tindakan yang akan dilakukan terhadap 

keadaan kesehatan klien 

     

4 perawat membuat kesepakatan dengan klien, 

yaitu menentukan waktu selanjutnya untuk 

melakukan tindakan   

     

 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



163 
 

 
 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



164 
 

 
 

Lampitan 4 

KUISIONER SIKAP PERAWAT 

Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan keadaan saudara, 

Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri saudara. Dengan cara 

melingkari salah satu jawaban dibawah ini : 

Skor 5 jika pernyataan tsb Selalu dengan keadaan saudara 

Skor 4 Jika pernyataan tsb Sering dengan keadaan saudara 

Skor 3 jika pernyataan tsb Kadang-kadang dengan keadaan saudara 

Skor 2 Jika pernyataan tsb Hampir tidak pernah dengan keadaan saudara 

Skor 1 Jika pernyataan tsb Tidak pernah dengan keadaan saudara. 

No Pernyataan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 

 

1 

ATTENDING SKILL 

Saat melakukan pengkaji kemandirian keluarga 

posisi tubuh perawat menghadap kearah klien. 

     

2 Guna melancarkan dalam penyampaian masalah 

keperawatan kepada klien, perawat tidak 

melipat tangan didada 

     

3 Bila klien suaranya terdengar pelan saat 

perawat menyampaikan rencana keperawatan, 

perawat akan membungkuk ke arah klien.    

     

4 Saat melakukan tindakan, perawat terus 

menatap mata klien 

     

5 Perawat kelihatan tenang dan rilaks saat 

menanyakan perkembangan penyakit  klien  

     

 

1 

RESPECT 

Sebelum mengkaji masalah kesehatan klien, 

perawat menyapa,tersenyum dan memberikan 

salam kepada klien 
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2 Selama menyampaikan masalah kesehatan 

klien, perawat tidak memotong pembicaraan 

bila klien belum paham 

     

3 Agar klien lebih jelas tentang rencana 

keperawatan perawat tidak meninggalkan 

ruangan sebelum klien selesai bicara 

     

4 Saat melaksanakan tindakan perawatan perawat 

selalu berkomunikasi pada klien dengan tidak 

memalingkan wajah 

     

5 

 

 

Perawat tidak menunjukkan sikap terburu-buru 

saat menanyakan perkembangan klien setelah 

dilakukan tindakan 

     

 RESPONSIVENESS      

1 Perawat memperhatikan dan tanggap terhadap 

keluhan yang disampaikan klien  

     

2 Saat klien ada kesulitan dalam menghadapi 

masalah kesehatannya , perawat menawarkan 

bantuan tanpa di minta 

     

3 Setelah perawat menyampaikan rencana 

keperawatan pada klien ,perawat menanyakan 

hal-hal yang bisa  

     

4 Perawat segera datang bila di panggil klien      

5 Perawat menengok klien untuk menanyakan 

dan memeriksa keadaan klien tanpa diminta 

     

 EMPATI      

1 Perawat mendengarkan keluhan klien dengan 

sabar  

     

2 Perawat mau berbicara tentang penyakit dan 

masalah keperawatan dengan klien 

     

3 Ketika berbicara tentang rencana perawatan 

perawat menunjukkan minat dan perhatian 

     

4 Perawat melakukan tindakan keperawatan 

perawat tidak pernah marah 

     

5 Perawat selalu menanyakan keadaan klien 

setiap hari 
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Lampiran 5 

KUESIONER MOTIVASI KERJA 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu jawaban saudara anggap paling sesuai. 

Penilaian dapat dilakukan berdasarkan skala berikut ini :  

Skor 1 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor 2 Jawaban Tidak Setuju (TS) : 

Skor 3 Jawaban Kurang Setuju (KS)  

Skor 4 Jawaban Setuju (S)  

Skor 5 Jawaban Sangat Setuju (SS)  

No Pernyataan 
Kepuasan 

1 2 3 4 5 

 Insentif      

1 Pemberian insentif dapat memotivasi dalam 

melaksanakan kerja terutama saat 

berkomunikasi dengan klien 

     

 Penghargaan      

2 Saya menikmati kepuasan dalam 

menyelesaikan menyelesaikan tugas 

pekerjaan 

     

3 Penghargaan terhadapat hasil kerja saya 

menjadikan saya bersemangat saat melayani 

klien 

 

     

 Komitmen pimpinan       

4 Umpan balik dari pimpinan saya terhadap 

hasil kerja saya menjadikan saya perawat 

yang bersemangat melayani klien 
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 Tanggung Jawab      

5 Saya selalu mengutamakan komunikasi saat 

memberikan perawatan ke klien 

     

6 Memberikan komunikasi yang baik  kepada 

klien  adalah tanggung jawab saya sebagai 

perawat agar klien puas 

     

 Kondisi kerja      

7 Saya merasa aman bekerja di tempat saya 

bekerja saat ini 
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Lampiran 6 

KUESIONER SISTEM IMBALAN 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu jawaban saudara anggap paling sesuai. 

Penilaian dapat dilakukan berdasarkan skala berikut ini :  

Skor 1 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor 2 Jawaban Tidak Setuju (TS)  

Skor 3 Jawaban Kurang Setuju (KS)  

Skor 4 Jawaban Setuju (S)   

Skor 5 Jawaban Sangat Setuju (SS)  

No Kegiatan 

Dilakukan 

1 2 3 4 5 

1 Saya menerima kompensasi yang sesuai 

dengan prestasi kerja saya 

     

2 Pemberian insentif kepada karyawan sudah 

sesuai dengan prestasi, beban kerja dan 

tanggung jawab pegawai 

     

3 Jaminan sosial yang diberikan rumah sakit 

kepada karyawan sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

     

4 Tunjangan struktural yang diberikan rumah 

sakit kepada karyawan sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 
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5 Bayaran di luar gaji pokok seperti jasa 

pelayanan atau yang lainnya sesuai dengan 

tugas-tugas yang dijalankan oleh karyawan 
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Lampiran 7 

KUESIONER KEPEMIMPINAN 

Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan keadaan saudara, 

Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri saudara. Dengan cara 

member tanda (v)  salah satu jawaban dibawah ini : 

Skor 1 Jika pernyataan tsb Tidak Pernah dilakuakan oleh pimpinan saudara 

Skor 2 Jika pernyataan tsb Hampir Tidak Pernah dilakukan oleh pimpinan saudara 

Skor 3 Jika pernyataan tsb Kadang- kadang dialkukan oleh pimpinan saudara 

Skor 4 Jika pernyataan tsb Sering dilakukan oleh pimpinan saudara. 

Skor 5 Jika pernyataan tsb Selalu dilakukan oleh pimpinan saudara 

No Pernyataan Skor 

1 2 3 4 5 

 

1 

A. Mendelegasikan Wewenang 

Pimpinan saya memaparkan kepada staffnya 

tentang apa yang harus dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya (merinci 

pekerjaan) 

     

2 B. Komunikasi 

Pimpinan saya memberikan kesempatan 

kepada saya untuk menyampaikan pendapat 

     

3 C. Motivasi 

Pimpinan saya memberi insentif/reward 

kepada staff yang bekerja lebih giat 

     

4 Pimpinan saya akan memberikan semangat 

bila ada kegiatan yang tidak tercapai 
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5 

 

 

D. Koordinasi 

Pimpinan saya meminta staff senior untuk 

menasehati staff lain yang kurang baik 

performannya 
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 Lampiran 8 

KUESIONER PENELITIAN KEMANDIRIAN KELUARGA 

 

(diisi oleh peneliti)  

Kode Responden 

 

C. Petunjuk pengisian 

Jawablah dengan jujur sesuai dengan keadaan yang anda alami dalam 

menjalankan tugas. 

Jawaban anda dijamin kerahasiaanya. 

 

D. Karakteristik Responden 

1. Nama ( boleh kosong)  : .................................. 

2. Usia      : ...........................Tahun 

3. Jenis kelamin    : .................................. 

4. Pendidik terakhir   : .................................. 

5. Lama sakit    : ...........................bulan/ Tahun 

6. Poskendes    : ................................... 

 

E. Kuesioner Kemandirian Keluarga Merawat Lansia 

Petunjuk: 

Isilah dengan menggunakan tanda centang (√) pada kolom jawaban. 

1. Mengenal masalah kesehatan lansia 

No. Pertanyaan Jawaban Skor 

Ya Tidak  

1 Keluarga tahu tentang keluhan sakit yang 

diderita lansia 

   

2 Keluarga tahu dan dapat mengungkapkan    
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masalah kesehatan pada lansia secara benar 

 

3 Keluarga dapat mengambil tindakan ketika 

keluarga sakit 

   

4  Keluarga dapat melakukan tindakan pecegahan 

sebelum penyakit lansia kambuh 

   

5 Keluarga mampu melakukan perawatan kepada 

lansia secara sederhana 

   

2. Memenuhi diet makanan lansia 

1 Keluarga tahu pantang makanan untuk lansia    

2 Keluarga tahu jadwal minum obat lansia    

3 Keluarga tahu jadwal makan pagi, siang, malam 

lansia 

   

4 Apabila lansia tidak ada keluhan, keluarga tetep 

memberikan makanan yg harus dcegah oleh 

lansia 

   

5 Lansia sering membeli makanan di warung 

sendiri 

   

3. Memenuhi aktivitas dan istirahat 

1 Keluarga tahu olah raga minimal 2 kali 

seminggu 

   

2 Keluarga tahu kegiatan lansia dirumah    

3 Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari hari tanpa dibantu ( makan, minum, 

kekamar mandi) 

   

4 Keluarga tahu waktu istirahat lansia 

Tidur siang 2jam perhari 

Tidur malam 6-8 jam perhari 

   

5 Melakukan kegiatan kebersihan rumah    

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



174 
 

 
 

4. Memenuhi Personal Hygiene 

1 Keluarga mampu melakukan perawatan 

kebersihan diri lansia 

   

2 Lansia  mampu gosok gigi sendiri     

3 Keluarga mampu merawat kebersihan kuku pada 

lansia 

   

4 Lansia mampu mandi sendiri minimal 2kali 

sehari 

   

5 Keluarga mampu merawat kebersihan rambut 

lansia 

   

5. Kontrol ke pelayanan kesehatan 

1 Keluarga rutin membawa lansia ke pelayanan 

kesehatan 1 bulan sekali 

   

2 Keluarga segera membawa lansia kepelayanan 

kesehatan apabila ada keluhan 

   

3 Kontrol bersama keluarga ke pelayanan 

kesehatan jika ada keluhan atau obat habis 

   

4 Keluarga melaksanakan tindakan pencegahan 

penyakit lansia secara aktif 

 

   

5 Keluarga mampu melaksanakan tindakan 

promotif kesehatan lansia secara aktif 
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Lampiran  9 

Kuisioner Kinerja Perawat Ponkesdes 

Pilihlah  salah  satu  pernyataan  yang paling sesuai  

dengan  pertanyaan dengan memberi tanda silang pada kolom 

yang tersedia. 

Keterangan : 

Skor 1 Jika pernyataan tsb Tidak Pernah dilakuakan oleh perawat 

Skor 2 Jika pernyataan tsb Hampir Tidak Pernah dilakukan oleh  perawar 

Skor 3 Jika pernyataan tsb Kadang- kadang dialkukan oleh perawat 

Skor 4 Jika pernyataan tsb Sering dilakukan oleh perawat 

Skor 5 Jika pernyataan tsb Selalu dilakukan oleh perawat 

 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 a.   Pengkajian      

1 Saya mengumpulkan dan mengelompokkan data masalah 
kesehatan data kemandirian keluarga merawat lansia 

     

2 Saya   mencatat  data  yang  dikaji   
tentang pengkajian data dalam mengenal masalah kesehatan 
lansia seperti Hipertensi, Diabetes Mellitu, ISPA, Stroke 

     

3 Saya   mencatat  data  yang  dikaji   
tentang pengkajian data dalam memenuhi diet makanan lansia 

Hipertensi, Diabetes Mellitus, ISPA, Stroke 

     

4 Saya   mencatat  data  yang  dikaji   
tentang pengkajian data dalam memenuhi aktivitas dan istirhat 

lansia (Olahraga, berkebun, bertani, makan, minum, tidur) 
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5 Saya   mencatat  data  yang  dikaji  sesuai  dengan 
pedoman tentang pengkajian data dalam memenuhi personal 
hygiene (Mandi, gosok gigi, keramas) 

     

6 Saya   mencatat  data  yang  dikaji  sesuai  dengan 
pedoman tentang pengkajian data kontrol ke pelayanan kesehatan 
puskesmas, posyandu lansia, Rumah sakit 

     

7 Saya melakukan anamnesa, biodata klien dan keluarga, 
keluhan utama  dengan  pengamatan,  wawancara,  dan  
pemeriksaan  fisik tentang data lansia 

     

 b.  Diagnosis Keperawatan      

8 Saya melakukan analisis, interpretasi data, identifikasi 
masalah kesehatan kemandirian keluarga yang saya tangani untuk 

klien lansia 

     

9 Saya   melakukan   analisis,   interpretasi   data, 
identifikasi   masalah   klien   berdasarkan   masalah   yang   

telah dirumuskan dalam memenuhi diet makanan lansia 

     

10 Saya merumuskan masalah yang telah ada mengacu pada 
pengelompokan diagnosis keperawatan untuk memenuhi aktivitas 
dan istirahat 

     

11 Saya   melakukan   analisis,   interpretasi   data, 
identifikasi   masalah   klien   berdasarkan   masalah   yang   
telah dirumuskan dalam memenuhi personal hygiene 

     

12 Saya   melakukan   analisis,   interpretasi   data, 
identifikasi   masalah   klien   berdasarkan   masalah   yang   
telah dirumuskan dalam kemandirian keluarga kontrol 
kepelayanan kesehatan 

     

13 Saya  membuat  diagnosis  keperawatan  berdasarkan 
prioritas gejala-gejala yang dominan untuk kemandirian keluarga 

merawat lansia 

     

 c. Rencana Tindakan      
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14 Saya  merencanakan  tindakan  keperawatan  dengan 
tujuan  khusus  berdasarkan  aspek  kognitif,  perilaku  dan  

afektif dalam kemandirian keluarga merawat lansia 

     

15 Saya  membuat  penyelesaian  masalah  keperawatan dalam 
kemadirian keluarga merawat lansia berdasarkan diagnosis yang 
telah ditetapkan dalam mengenal masalah kesehatan lansia 

     

16 Saya  melibatkan  keluarga  klien  dalam  rencana 
tindakan keperawatan kepada klien dalam memenuhi diet 
makanan lansia 

     

17 Saya  melibatkan  keluarga  klien  dalam  rencana 
tindakan keperawatan kepada klien dalam memenuhi aktivitas dan 
istirahat 

     

18 Saya  melibatkan  keluarga  klien  dalam  rencana 
tindakan keperawatan kepada klien dalam memenuhi personal 
hygiene 

     

19 Saya  melibatkan  keluarga  klien  dalam  rencana 
tindakan keperawatan kepada klien dalam memenuhi kontrol 
kepelayanan kesehatan 

     

20 Bekerjasama dengan tim kesehatan lain dalam membuat rencana 
tindakan untuk klien 

     

 d.  Pelaksanaan Tindakan Keperawatan      

21 Mengajarkan tentang pengertian, tanda gejala, pencegahan cara-
cara perwatan dalam mengenal masalah kesehatan lansia 

     

21 Melatih tentang cara-cara perwatan kebersihan diri lansia secara 
mandiri, makan, berdandan (pada wanita) yang kurang perawatan 
diri pada seluruh klien 

     

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS MODEL KINERJA PERAWAT... LULUK FAUZIYAH JANUARTI



178 
 

 
 

22 Melatih tentang cara-cara memenuhi aktivitas dan istirahat pada 
lansia  

     

23 Memberikan  pendidikan  kesehatan  tentang  cara-cara  merawat 
lansia kepada keluarga klien 

     

24 Mengajari kepada keluarga tentang manfaat  obat-obatan,  waktu  
makan  obat  dan cara makan obat kepada lansia 

     

25 Berperan  serta  kemandirian keluarga kontrol kepelayanan 
kesehatan 
 

     

 e.  Evaluasi Tindakan Keperawatan      

26 Mengevaluasi   kemampuan   seluruh   keluarga   setelah   
diberikan tindakan kemandirian keluarga merawat lansia 

     

27 Mengevaluasi kemampuan keluarga klien dalam merawat lansia      

28 Membuat rencana lanjutan jika hasil tindakan asuhan keperawatan 
tidak memuaskan 

     

29 Memberikan    reinforcement    (penguatan)    pada    klien-klien 
sehingga mengalami perubahan positif 
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